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 תודלות ₪

 אשואווב

 רפס+ו

 .1 | תישארב
 חש , הגומ , דקונמ , תולורג תויתיאבו , םיכרב רשע הנומשב

 , םישוריפ "כ םהל > ףסונו

 דגנ םוגרה קוספ . סולק קנוא סירב (א
 שמו קוספ

 המלש וניבר תאמ , תוכילשכ ושר :יפ (ב
 צז קח וצי

 ,ל"צז ם"בז ₪ לודגה וניבר "פ (3
 בקע וניבר תאט , םירוטח לעב "פ ד

 ,.ל"ז רשא הב
 : והא

 ס'שב םיקוספה
 . םימכה ותפש 'יפ 0
 י םישרפמ ילודג תאמ טקולמ .,מ"ע 'יפ 7

 , םישרדממו " 
 םימיענ םילשמו ,שדח 'יפ .לארשי ילשמ (ח

 ,/ה תריתב תוגהל , אריקה בל םיכשומה
 לב לע םיטשפו םילשמ ,לארשימ בוב (מ

 פק

 תרברמה חצ]ןושלב תרוטפה לע ט"ע "5 06
 , תוליגמ השמחה לכ לע ל"ז .י"שְך ייפ (א*
  תוליגמ שמחב י?שר ?יפ לע,ח"ש ייפ (בי
 ןושלב תוליגמ השמח לכ לע , עפ ₪

 .י קגו חצ

 ברה לש םילשמו םיטוקיל . בקע לוק הי
 , ל"צז אנבודט דיגמה

 תומוקמ | חארמ

 אשראוו
 קי  ךרבנ ךרב הידמול לא תנש

 קנומ ןושרג עשוהי ר'ה לש םירפסה רחסמ תיב תואצוהב
 א .
 ,- רואביזרנ 0%

0 4 

 םינפח די לומ ומוקמב ספדג,ינש םוגרת (וט
 ןושלב ינש םוגרתה ראבמ ןרחא חצמ (זמ

 ,תרבדמה חצ
 *תורלומו) תורעזיו . תולפתה ךדס זי

 . םיקלח השמחה | ךרכ לבל
 --ה

 םיאיבנ לע םירקיה םישרפמהו
 , םיבותכו

 תולחג - תויתואב ןתנוהי םונרת (חי
 , תודוקנו

 + םימיה ירבד לע ,ק ,ףסוי בר םוגרת ₪
 פ'שכ תומוקמ ה;רמ ./ןרהא תודלות (כ
 "== ךינה ל , ל"ז י"שריפ (אכ
 , ל" יחטק דהוניבר , קידר 'יפ (בכ
 + דוד ת\דוצמ "ם (גב
 , ןויצ תודוצמ יפ (דכ
 5 י"ר תוהגה יפ (הכ
 לע שוריפ ףכ
 אל ישא = ,.םילהת לע ק"רר יפ כ

 ,םיטרוקה ו תוארקמהב = ג וספדנ
 שנאיגד לע ןואג 'ידעס וניבר 'יפ

 1819, רמונ
 -% רמונ |
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 8 ו 19 0.

 אשי



 תישארב א תישארב ולקנוא =

 : םיהלא אַרְּב תישאר * א | ץִמְדְקְּב*
 ?ץה תאו םימשה = 7 תו סל 0

 ץראהו 1 6 סכ ק'כ ₪ סליגפ גי ס'ר ספ סכפ . פיפי ןרהא תודלות אערא

 םירוטה לעב
 רמ6נש ומכ תמ%כ סלוטס 5-ככש דמלמ םמ6 ס"ס סיס)6 602 | םיססככ . (סנוטס) 5רכנ סנטס 603 'ינכ 503 תישפרב
 : ספ6 פ"ס סיקוספ סככס שי ןקו םמ6 ךככד ש5כ תימ5ככ . סכות ?סמשי ולכקימ סיס:6 05 .סכזמ6כ2 ןוקילסופ

 םימכה 5 יישר
 לובמַכ 555 55כ2 .סנפנ 5 סכופס 55 א ת"שארב | ליפפקל א ךיכ5 היס 5 קחי יכככפפ תישארב (5)

 [") לעו) ספוס ומייקיס ס סובוקכנ קונמס סכל סה םדוקסמ לס לוקס קס :

 כופכל :ל"וס 5 סולכד ורופוכ ונס לכ כ*5 (סרוק ןוס)כ 5כקנ םספ סעפ סמו לפרסי ב וופננמ סנוטסכ .סו5מ םיסמ
 :פס 16 עטוסו לפס ומכ ומנע ונסכ רפס 5 56 סלול שכ5 םקל ופעל דיגס ווכעמ םכ סוסמ תיססַרַבָב ג

 596 - ססכ ווטפנ 55 סשנס דיגו סנופ כ"655 ב : סוטפומ ל אי 7 ב ל :
 גכ ססכ ווטננ 50 ןפז לכו .(06כ:י לכ דעכו סדנ עכ) סודימו סקס סיטסי; לקכסיל ס"וכע וכמסי ססש ם סווג םנמנ
 : בותכ ספפ ונ) סול סכוסד סותולמ )לכ תוכ-סנ סניף :ףרשו ןכלס 2 סספ סילפוס .סק .םומוק 'ז סוכל סט
 טרפמ שוס סילכתכ קוספס )"כ 5וס וקו %קוינ ןוש - נ וונוט םו לק ₪ סנקנו סקרכ לגס סיס ס'כקה לש
 תכ קוספס ןפ עמסמ יכסו קו:סרכַכ לומתס סמ) סעטס : וגל סנפנו ססמ סלטנ ומופלכו קל סנס; 93
 . סנט סוטמ ופעפ דיגס ךכלו תיט6ככ סטעמ וכד ופ ווסטמ 0 לטופ סוס סלקפס ןיפ ..ארב תישארב
 ןפיש ס"כקס ומיטכסע ססרכה לוכסכד .סיוג תלקנ ססכ תתי = (ם ילפמ) ספלקנט סלותס ליכמב וכ ש'מכ טשנד ה
 (ףגמכ סכוטתו תונמ רכסמ יס | סמולוסו) ןענכ ןרס ת6 וטרול 0 (5 סוממו) וסכקנפ לסרכי ליכסכו ו ןככד סו סב

 ןרתמו וכ וכ לומסס) .69ו ונוולב רסס תיסלרכ לפס כוקכנ שב - תא 1 םיפסככ וספלפ ךכ ז וטופפכ וסכפל קסכ סטו סתסובס "יס ל'ק כ'5 . ויטעמ םכ 5ןס ספיכבסס עודוס) ךול> ל" 5 וכספפ . - 5
 "0 6 ףוסכ תיעתלכ רפס כהוכ .סוס 6 "כ 'וגו ווכעמ קכ סופמ = 25% ךשקה וסכ) וסס טיס ן זכו ןללו סימכ תסילכ
 "= לפרטי .ונכ 'ןופכ דועס) 5כ כותכסט סקכוס סוס 6) רפסס = לל'לכ0 לדס 0 5כקמס לכ לכו .לופ 2 םיסלל
 510 קיטסרב .רפס כתכנמ ספ סיכמופ ןמויס 636 סיטסונכ = כוקכל ו9 סוס ךכ פולוסכ לכ ספש ומדק ולסכ רמופ
 ןינמכס כ"פכו סנומ60 כקופ פוסט ןוטדק ס)ועס ןואם דיגסל ה קופסכ ך 5 ןוסכ 'ונו סומכס 5 ככ סנו
 \ .םלפו רפול וג5 וכולל כ"ע .קיטפרב ליחס סָּמ וימכע לכ5 | םוקסרכ (וכ ספ) ומכ וילסס לט סכיפל קוכד ונילש
 % קודו .ז"ע ד" 7 ו כ "וגו ויכעמ הכ סוטפ (קי סילכד) . וקכלממ םיטלכ .סיקיוקי סכלמפ

 סמ ינכמ סס תומו 0 ןלכהס סיס סלהתכד עפסג ך / פיה ה ופסב 15 %

 = .טוסט סס ו'טלפו ןרלכ 15 ונענכסו כותכ ך) ך) 'פכ סו פ"לו ומכ "וגו סוסל5 לכ תיפלהכ רפול ספ . 0%
 סוקיוממ ססטכ) סזכ תונטסיפ ךייט סמ כ"5ו ןכ6ס 95 וונכל חג קלחסכ סיפנ סכ 9 וקלהככ סמ לפ וערזמ "ה 6 סכוכו 8
 8 וכיכמ סדס ךותל דכוט 'ומכ ןנוגכ יוס מ"מ 5מווק כ 55 ו קנוגנ סנופ עקמקססכ פ"עפ עו (סתלקנכ
 על = "פ5 פכ 531 סחכס סע 55כטי ןכ6 ומקג ל6כ0סיו 55וסס 3 לע לתו תכסס ס6 ס5ופוס 19 ןתו) ךולנט ע;כקס םינטס) תופרכ
 7 ספ5 סיעסל למול טי דועו ןנוכנכ ככ סכ תוטע> 5וס ךולכ טודקס לכ סולו - פס ם כמול 'וכו פוכ 523 םפפ ס"טמו סוס

 ה סמ פוסו סק דיכ .לכסד לכס קחני יכרד רמלק ספ ולי 95 סטק ןל ] ןלסכ קכה סוס סס) סגו סונכ 060 ןכ סג סיס ספל
 פגש ויק כיסכד 9'וו וככ סנק דכע סנקש סמו סטל דכע סס סיס כ'פ 'וכו סידכע דכע ןטנכ כוכ6 .כותכ יכס מ"מ 3 ןטנכל |

 דיל רגע די ןנוכפמ כקפס ןמ ו5 סורסל דיפ = סווכוו סונק יכג פקודד ל"ועו) וכ קלס טי תפו) סג כ"5 דכע סוסי ספוג
 .: ם"ע (כקעו ס)תג) וס5 סקמ [ ןכ6ס 6 קרי ןענכו סלופ רכד ווכ6 ק6 פרוי ס"וכע ל"וקד סטורי 55 9 כס וכל =
 .ןוטמ סוס 59 +: 'ןכו סוקר 0 ןפס ךומסכ .י"טריפס ומכ ונו< סח סּורַכָּס רדס תורוס) כמ עמשמ ועוספ ופזד ה
 0" 5סוכ כ ו + (רוכעב .ומכ 'כ לס סטופימו) ל5רסיו סלופכ :יכככ םיכ5רכ לכ פ'ס] סכומס .םויסל .ךולנפ סנחפס

 , לארש עו ילשמ טע :שוריפ 0"
 (ָץֶרֶאָה תאו םיסשה תֶא םיִהלא לרב תישאָרְּב תרות איד טנא | טאָה קחי יבר תישא רבא

3 -% 
 - 0 "למיה פוש טאָנ מה בייַה א ןופ ןָּבייַה א פְרארַּב ו טלאָו 53

 וה ה ה 005 ו רעסיב ,ןו ןרויג יטשרע ; יד זיא .םאְר םּוראוו םֶבְל הָיַח שָרְוחַה
 תא 2. 7 וא ;ראוונ ןָמאָּבִגְיִנעָז לאְרשְי איר סו הָיצמ
 .ןופ םעט ררזיא תיִשאַרּב ןופ א ךיִז איז טּבייַה סאו ראָפ ראָכ םִיִרְצִמ ןופ ינאי ראי
 עונג 2% ות נוא טגאזג טאָה טאָנ ט שטייט זוא (םיוג תחַנ םָהָ תַתְ ומעל דינה ןיג .,

 : םוראוו טלעוו איח ןֶפאָשְּב טאָה רע זַא קֶלאַפ ןייז וצ םישעמ יִניז ןופ חּכ 4
 | .לֶָרְל יד וצ ןיגַאָז יז ולב 2 איִרּוצ תומוא העְבָש איר ןופ הָחִנ אד |
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\ 

5 
- 

 ;אוו דא םצ מע ןִַעְגְ אוז טה נוא ָפאַשַּב אוז ט טה רע 5 דש ג -צ רעה 1
 ו ייִז אויב סה הע טאה ל ןייז טימ נוא ןיִּבַעְגְג יז יש רֶע טה לו א

 : ב טה טג זא ביה ן יא (םיהלא כ הישאר ןיבענג וא סה ₪4



 < = םולקנוא תישארב א תישארב ,

 של מ ךשחו והבווהת התיק ץֶרָאָהְוי
 = שח אחת אל םיִדלָא חוו םיהת ינפילע
 ,: 4 מ תפחרמ + 9 סיככוכ פדוכפ הורו , 2) דיפפ גי 5 תא את

 םירוטה לעב
 : םיטמ 3ט זסמוכ ח "נכ . קפמלמ סיסכ6 סולו (כ)

 | יישר | םימכח יתפש
 = יס לכד ומ ם!הס (6 עטוס) וכ סמודו 6ולכ זח קיטסככ = סמ פוטענ ספפ ךוכל ככע לפס פוסט 5ככ פכממ 5 סכומס סלמ
 = 'ס כמסיִו עפוסכ ס'כקס לט ולוכד םלסש 'ולכ עטוסב | ןווכו תכוסמ) ס5 טוד קובד 6וסד 'וילכ לככ סוקמכ כסכנ ול5כ
 <, ומככנ לסת ולסט 3 םולוס) פלו . 'וגו עסוס 0 תיטלרכד ח : 5 ומכ 5ורכ 5ורקל לכוו .סדוקנ 52 רסמנד
 = * סופכקפ ךל שיו ולס .סככ לכס  קיטסלכ ופוריפו י בספכ טפורכס למק ופולכו 'וכו סק6יככ קלסקכ ומכ 5ןכב
 4 2 למסיו ךכל ךכומ סיסט ךוסמו ךסוקו וסבו וסופ ןל6כ ספיס
 . (נ בויל) ומכ . פס כוס .סיפעממו סנופל סיל'קמפ = )מ ₪ : סוסנ6 רמלוו ג כסופ ןינעס לכו רו וסי סיס6
 = פלו . לגוסס ימ םריפ לו יכטב ,יפפד לנס 55 יל | לכס סוסיו וכ סומטס םפוככ .םיטסרכ .טרסמ ךפיס למפה
 =. פסו ומ םכיפ פלו קטמד לוק תל טי (ם סיעמי) | סו סנטמ) ךלמנ סוסל5 רמלוו ןכו סוס)5 למ6יו 5 ךסמנ
 = דס םוכמו 06 'יפ סל| סיכקככ טולסי סל ופכו = םיס)6 רמלוו ומכ .ט'פכ רוכיד עמסמ רו5 וסו סוס36 במפיו

 0% 9. םיכסס םיפסלמ לונמ (ומ סיעםי) ומכו . סילקככ = רמול ןכפי 55 כ"ג סססדל"כ 'וכ סיפר לוכע ןככ "וכו עוקמ וטו ,
 " לע סמס כ"ס . רפד םילסס לנד .םוטסרמ דוגמ 'ופ | עטוס סע סוכ סד5 סוט סע רכידט ס'כקס לט וכוכד תסתט 5
 != םיסלס .םולו ביפכ יכסט ומדק סימס יכסש כ ךמנע | תלחת פ'ס 526 סיפוננ סמכ סע רכיד עטוס סדוק 6סד 3

 ו 1 2 ומס + : 'ונו עטוס 55 'ס כמפוו סיס סמ עטוס סע ס"כקס לט ולוכד
 ו 4 יוס ריפט ל"5ו לכס תוטסרכ וטורופ ל"י קוכד וני6ט פוט( ! = םס ססוס יקמ סיפס םיילכ סולכ סילסולפסו סימדוקס = , ךוליסכ פרקמס ספג 59 ןיידעו סימס ינפ לט םפסרמ ךי ןיפט ךל 5יטקדו +: כס ןכ ומכ 'ס כפיו ןונעס לע כסומו
 | סופו טסמ סימטספ דועו .ךכ5 סימס ומדקכ ל סדפל > םורוס) ופנה רפומ ספ5 ספ ףמנסכד .ב : לכס תנמ) קוקיכד

 " סימדקומס .לדסכ פ0קמס דעיל 55 כ'ע | ולרכנ = סומס ססורכ יופ %ד רופס ית 52 סולמולמו סומדקומ רדס =
 = כב רפסנ 9 . םיהלא ארב |: סולכ .סיכסולמסו = רחל ופרכנט .םונוונע 506 - טרפ) .ס5כ 5לד סועמ סוס יקפ
 = סמלו ר'סדמב וססרכנ .וקכטממכ סלע סלסתכש זמ 'ס = סמ) סטק 52 ס5יככס כדס פווס) ס5 )26 ןכ5ו סימט פלורב
 < ספסטו סיפסל םדמ סידקסו סייקסמ סלועס ןיפש = פיכס ל 5ַכַס ןכתמט פסו ל : סימס ספורכ ימנ סלפמ ₪2
 |  ןכס סיס 'ס .סוסע .סויכ ג כיסכד ונויסו "סמל ספת "5 ל'פיס 'וכו 5רקפס לכ סנו יכג לומכ ןוכופס סז
 = סדפט ןוממשו סטפ 'ל וספ . והבו והת (כ) :סימפו םיפדקומכ כוסה 8)ד פוהדל וכי לועלד ל'י 'וכו ךמלפ לע
 ה / [ < יוסטבו זפפב סרוק ללב לרכ 59 טמשפד לכס  פיטלרב "פד ןלכ 3% = 'ונכדלופפס . ןהת : סכפ .וסכ לע סמוססמו לסוק ל 9 1 2 5 כוכסק 55 סז סדוק סיסמ סמו ך)ישו ןכפו סומט פ6יככמ 6
 = :(0יפס) וחפו סוקכ ןופ כ . הב : (דנעבייטעב) זעלכ = ₪ רמלופ .ופעד ןו6 מ : 'וכו ספ ספק כ'6 1 סולמ

 == חורו : לפס לעע סיעס ינפ לע ע .םוהת ינפ לע = סוס)8 .כ'ג רמלנ 5 סמנ סטקפ ןוידע כ'5 סוס)6 כמְלי ₪0 =
 < ליולכ  דפוע דונכס לסכ פ . תפהרמ םיהלא | , 'וגו סוס 'ס קוטפ סויכ רמלס ופכ 'ס כ'ג )ניס "בר 6
 ורמפמכו כ ס'כקס לס ויפ םוככ סימס ינפ לע ףקלמו ש | סוס ים 60ד י"טרפ סטקד )"יעו .  'וכו ס)םסכט טרפמו

\ 

+ 
 - ודו 825 פקל סעמ וןניפ5 סויק) 6"8 ןודס תדמכ 5 ס)ועב
 7 - םטב ₪)\ םיעקלס 5וס ופומנע סכב .ו)ט סלפס סטכ 'ס ככ ל''סד (י'הנ) 'ס רמלנ 5) סמ) כ"סו ופרכ סימהרס פדמב
 < | "סב ל ןנטכש ימג רספלו 1 : 'וכו סלע ןכרסמ ךלל ןכלכ טסטמ ססע 59 ןיידע יִכ טפומס לע ר6ותס .סמ 5וסט פיס6
 = - ס)וע כיקלד רח6 סעע סוטמ ספליד 'וכו ףתיט וידס תדמכ סויקתמ סנוטס ןיסט ס5כ0 סוסמד ל'נמ סשקפ )6%ם דוע םרפפ

 ןכ6 :סוס)ס 'ס פוטע סויכ כיפכד ונווסו רמ5 "עו ד"סדכנ ר'סדמ סידקס סמ) סטק דועו רח5 סעע סוטמ ו= נכי דסמ =
 וקיעט ד"סמ) ר"סדמ .ףתוטמ סמד קוכוס) 536 ןכ6ס םלו סימטס 5 סוס)6 5ככ קיט6רב ופכ ןר61 סומט )"יס סימשו *

 06 סוטמ ר"סדמל ר"סדמ סודקמו סומטל ןכ5 סידקס ס'פו ד'סמכ - דומע) ןונוכי ןי5  סספ סיסוד)ופו ןכ5ס סוטפ לוס
 % ססונטט כ"כ ןיפדכגס פומט ןמ ססט רכוס י"טכד ספל ם : ד'סמכ דומפכ .ןילוכי סימסס כ"65מ ד"סרמ לט ר"'סדמ רכגוע

 סות לע סגכיפס סונכתס ןמ יקופ5 ןקיכ "5 ססונטו ימכ5 5 5וכ | יאו 6רקמ ןוש) פוס קוקוכ כ נ'6 סממש ,
 = מולו יגמלט 'סו ומכ 'ככ ף)ספמ וסכו "יו יוסו וכט ןוממסס כע רמונכ וסכ לט סמפש סמיס ') וספ 'יפו 'ונקלו 575

 "ָבוקְכד גויסו ןכפס :ינפ ססו ןכלס לע ססט סיפס לע יפקט 505 ינפ לע 60 סוסת לע )'לוסד כ 2 : :סוככ ןמכ סוסד
 םוכמסמ  סכטע ינס לכו ליסוס ותסכוסד  כ"יועו סוסק ינפ לע ךסוקו )יע) כיסכד ךסוסס וגויסד "וגו סוסל6 םולו מג
 .< סוס 00 עמטמ 'וכו סוש6רכ כיקכ סנסקכ ןוגכ סו רכד 'יסי .כמו) ךכ5וס ךכ) ךכ סיס 55 ןכ) סדוקד סוטמ ןפכ סולומ6ס
 7 סו סוסט5 למ6וו כיתכד סמ כ'5ו ןר5ס *טדפ סיס)6 כפיו כ'מ6 כמ6 ךכל סולכ ןכפס לע סיס לנו ד33 ןכ65 6

 == סוספ םוכופט סימס ססט סוספ ינפ לע ךסתו כוקכמ סמ 95  כ'ע ךטק סוסס כיקכ כיסו ךטה סוס סו למ6מ סדוקד 7526 =
 . .ליענד סוספ מפ לט ךסותו לע י5ק .כופ יסיוד י"עריפ ךופמ עמטמ ןכו ןכ6ס ?ע סוס סומסד פ"מ סימס לע סרָפ סל | =

 0% יה 6יכס סנדמו רו5 יסו סיס36 רמליו 'ןגו סוסק ינפ לע ךטחו וככו וסמ .סקיס ןכלסו ןכלו סימש ספיככ תומלרכ "< =
 שלכוס ספקד ם/: רופס לע רזג 5 סוטפ לע ךטומ סיס 6) 16 יכ ונע יפקד עמסמ | ללכ ופיכס) 19 סיס 63 16 ולוכ = 4 .
 = סעק 15 םיפס לע סוסנ5 ולו 535 כוקכל 5 קפסרפ .רמ5 סמל דוככס *סכ לע יפק יסד ססקד 'צ : קסחרמ סולו ספמ 0

 | לש תפ תורו ןכמלמכ ספסרמ דוככס 5סכ לוספ סיספ5 סולו "יפו כ + םיספ5 סור דוככס אסכ שרק) טמ טפפ |
 טיע שוריפ | ו

5 . 

 ל טע שוריפ : 1

 גרג פֶא םַעָר ףּוא רָטְצְעַפ ןעוָיִג זיא סָע * דֶרָע יד נוא שנ ית התיק רעה בו :רֶרְע יד א |
 .אָסּב רעד :נוא סמ יִנָפ לע תפס טיח = ןוא וה יגפ לע דשחו רֶהעְל גוא טסו ןעינ זוא
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 9% : "ג יש % 2 2 - :



 ג בצו ל ו 7 רו 4 = 2-42 22 20% 3: =
 . " 8 : ויבש שש ל

 תישארב א תישארב 0 " םולקנוא

 וג : םימה ינפ"ילע תפָחַרִמ 3 . ב1 /

 ל א"זיהוו רואדיהי - םיהְלָא ארה הָוהְוארוהְנ ה |

 / בוש זי רואָה"תַא ם םיהלא ארו ל באבה ייאחנ*
 ןִּב % שרפו בש
 :ךָשְחהןיבורואה יב םיהצ לדו + טס ןמו סח
 ףשהלוסוילואל | םיהלָא ארכינח למ

 םוי ירמבהק הו ברעיהיו הליְלארכ זכר הנ שטר
 אוי

 דחא כ סיתספ ףרק 7 ו - ב: רימק בי ו ו %

 בי סל'גמ 'מפ סיתספ יקכפ ג םוכככ ברע יסיו ,  רומח .םמרפ רסוז כ ס)יגפ -

 .ג ןילומ ז רצ 2

 םירוטה לעב
 וסט ןפכמ . לדכיו כופ יכ רו6ס ₪6 / סיס36 6ביו . פיסכ פ"ם = ,עופ יכ רולס פ6 :נ"ילס ןינמ סלועו סרותכ 'מיגכ . לופס 96 (ד)

 םימכח יתפש יישר 2

 "27 פס סלקתכד עמסמ קמ 3 וטוטפ פיד ר :ס'כקס : (ןעפיככ) ז"עלכ ר'יטכוקס ןקס לע קפסלמס סנומ
 = 5'8 סו דקו כלועמס רכ דיי סנדכס ןופנד דסי ןיככועפ 65 , - בוט יכ רואה תא םיחלא אריו (ד)
 ' = "לדעסו ןינק 625. סגי6 ךכ ומו בולה ךטוס ןופ כופ םיט ןויכ | ופדכ ונופש .וססכ ך סדנס ילכד) .סיכול5 .וג6 זמ

 . פחה | 2

 לדבסס | ססענ 65 נסו "וגו סווכ ופומפ סוכ עכקס 9 לפפפ ךיפד סטקד (ו"מנ) סוקעס ןמ .תעכ דקו סרוכיה "פו . לכ ךיסעל ש סוקידנל ו)ידכסו סיעסר וכ טמספסל
 ל ָהֶליִלְב ןיכו .סויס ןיכ ליִדְבָבְכ ל כוקלד 0% 9 ה ךטסלו 0 ָסֶקנ ןיפו כוק יכ וסקכ וסמכפ ךכ וטוספ יקלו

 3 לדכיו .ךכל כוט 6וסכ קיד ש +: סדגל ילכד) ונס וכול = סויכ ופוספ סמ עכקו תת תיכוככעכ סיטמתממ ווסימ |
 לוסכ עפכס .ןוכו 215 לוספ .קידפס ןינ ערפס סיסיש ידכ "כ ןופ כזפ יפ5 . דהא םוי (ס) : סלילכ  ומוקמ .סזלו
 15 ךסומ םי א סנודסכ] ו5 סו וג סנידפכ ?כ ת : סיפיס לקפכ ם"מכ א ןופסכ סוו כוסכל ול סוס ססכפס
 כ'חפו סנו תועס כו סוי תק5 סעכ ןוגכ תומס פל 2 דימו ס"גקס סוספ יפל דסס כתכ סמ9 יעיכר יסינמ ונמ

 ס: םמע ו סעפכ םלפ) ןופ לכ6 סיבוכככ ונויס ךפי 05 -סבופמ ךכ .ינט סוי דע סוכסנמס וסככנ סכב ומלומב <
 ועוקת סו סגמז לידבס לדכיו 'ופ וסו כ'קו לימכ !יסורפדכ 06

 "ו וכו יטינס ינב יכס רהב .כיסכד פ"מס ןוכיפ דסמס ספ פוכסנ 'ד יג ןמקל כיפלד 5סו א : סלילכ ומוקק סופו 3 |
 536 סולר 2 רק5 סוקמכ ודרפסנט 6 סיטסכ 2 סוס] דלפי סמו כמלנכ סמד פטרס לע סלוע סוס ןוממכ :סכ ד
 79 סנוכ .ןקו ונכ לסג תולכלכ סמככ כ"סלו דקפ רסנ דכפנ ס)סקפ מ"ד קוקלוממ סומוקפ 'דכ סו רק5  סוב 'וס דובי .

 0 2 לארשו ילשמ טיע יי ,שוריפ

 7 םָממאְג בופ יִכ זכיִהלֶא אר : ןיראווג איזַא ץלא יא טָּבַעוושַג טָה נוא ןיטְפּול רעד ןיִפ ןָנאָטָשג וא
 ג לומ םעָד ןופ טְניוו םעָר ףךּוד -- םַעָר ףוא
 טאָנ מַה יחל רפא (ג) : טס ריא ףוא טבעְוש .בּוטָא וו ּוזַא גאָ ןייז ףְרּוד .נוא הבה ןופ

 רואָה תא םיהלא אריו (ך) ; גיִמְבעל ןְראּוונ זיא סַע נגא רוא יִהָי גיִטְבִעְל ןויז לא סע רוא יִהָי טאג -

 םעָד טיִמ רזא רַעָד זַא ןייש טיִנ יא םֶע נוא טּוג זיא סַע זַא טֶכַעְל יד ןָהעָזג טֶה טאָנ נוא 5 |
 :?רייש ןשיווצא א טֶכאַמְג טאָג טה הָעחַה ןיִבּו רואָה ןיּב םיִהלֶא - לדְבִיַ טשיִמְג ןייז שָמּתְשִמ "לא /

 שייצ ןייז רזא םע ּצ ןעוונ עבוק טה רַע רַמּלְּב שיִנְרעטְצניִ רַעְר ןשיווצ גוא טֶכַעָל רַעָר ןשי =
 שבא רַעָר ייִּב טייצ ןייז .ןעווג עָבּוק רֶע טה ףשוה םַעְר נּוא גאס יב ןייז שָמִתַשמ לא רֶע 0
 רוא רַעְד זא ןָהעָוג טָה טאג בוט יב רּואָה תֶא יחל אָי שָרְרַמ ןיא ןֶדְנאַה רפ זיא שּוריַפ ןייא אנ =
 לדב) טלעוו רַעְד ףוא םיא ןופ ןּבאה האנה ןֶלאָז יז טרעוו טיִנ ןנַעָז םיִעָשְר יִד נוא טּוג זיא =
 -- ןנע םיקידַצ .יר ןּופ לאה םיִא טָה נוא רוא םַעָר .דייִשָג פא ה'ב טאָג טה (םּהלֶא =

 שעד גצ בוא הלל א שחל גאָמ טְכַעָל רַעָר וצ ןֶפּורְג טֶה טאָנ נא םיי ריאל םיִלָא ארק (ה) : אבל
 2 אא סע ל רקכ יהו טָניִבאַנ ןֶראוָוְג זיִא םֶע נוא בכ יהו מכאנ ןפּורג רָע טה שינְרָטְצְנִפ ; 0

 .ןטשרע םער ןיִא עו ץלא סֶר וי ןָנאמְשַנ וי ןֶבּוא םּוָו סֶד רֶמּולְּב גאָמ ןיי ד פיי ןִנְראַמ
 סע וו א הרב ירדנא ןייא ןעונג ויא תֶעְל תעמ ןרדנא םעָר ןיִא גוא תעל עמ | -
 "וו וז ₪ שאו ם ןיימש טק טֶלַאּוָו סע טֶנעְ יישר = לש ,דט | קל

0 5% 



 לב

 - תישארב א תישארב =

 פו : פי ₪ עיקר יהי םיהלָארמאיויפ: רז
.., .. 
.. . 

 םמ ןיב לידבמ יהיו םימהְךות
 םכ

 ליקרהיתאפיהלאשעיו': םימל
 תחתמ רשא םימה ןיִּב לד
 לעמ רֶשא ימה כו עיקרל
 ₪5 8יכמ ככ *ויגפ עיקר יטי א'[\

 םירוטה לעב
 סנסכ ןילירכמ לדרכו ןינעכ .,.ולו53 ומ\שיס דת רגס לט ןיכרכמ
 לוק .יסיו ךדיפו 520 'סמכ 'כ טיקרנ לטמ (ז) : תדפכמ יפלומכ

 םיסכח יתפש
 כמונו פועטס ןמ וס ןומלכ 89) דק5 מנ ךכ)סו סו
 ומוכט יטפ סוסיו סז רממ סז לנו סידלפפמ דמ5 סוקמכ סגוכט
 ג"פ5\ סימס 60 רככ 50 סטקד ב: סוקמכ 5)ו סנטמב
 6) ןוידעד עמסמד אורכ םיכ5רב וטוטפ יס ליעל 'יפ "ערד
 םכיסתכ ק"ס 555 ןוט5כ סווכ 6רכ 6)ד 6רמומכ 16 סופט כ
 : ןוכסכ .סווכ סוס ןר| סימכ קפיככ שמלכו 'וכו פפילכ
 : וקזסתנו ןיסומקמ | ויסכ 'יפ 'ך : ןויופכ ויסס טוליפ 2
 2 לוסט סועס ךופכ כיסכדמ 5ּוס וקסכוסד 5כמיעל 55 ה
 וניסו סיס ךוקכ סטכיכ וכנס 35כפו ימכו כיקכ 507 8
 סימל סופ ןיכ לודכמ יסו] כוקכדמ לוס ותהכוס 05 5
 וסט .סועס ךוקכ םוספ ןויכד לוס 5עיספד 5סנמד כפונו
 'גו סומ) םומ ןוכ כיתכ יכס) 605 סומכ סימ ןיכ לודכמ
 ןמ .טרפס .םיכ ומכ עיקכ) סינוילעס סומ ןוכ םלפס 6סיש
 סטקד ך : ענמכ ונייסו ץכפס לעכ סינופמסס סומל עוקלס

 = .םולקנוא |
₪ 

 הָיִצַמְּב :אָעיקְר יח
 ןכ .שירפמ יה אמ
 יי דבעו ז : אָימְָל אמ

 ןיַּב שיִָפַאְו אעיקר
 אעָיקְרְל ערֶלִמ יד אָימ
 לכ יד אמ .ןִבּ
 < 1 ןכ הָאְ אָעקְרְל

 ארק = עיקרל
 םיטפבכ סטממב ןישרוד ןיפס ומכ , ?5קזמיד סכככמכ פיקרל לממ
 . וסנימפ פרז עילומ : סכככמ סםעמכ ןיסרוד ןי6 ךכ סיכרכ

 ושר

 פ'עפט פיקלס קוססי ב . עיקר יהי (ו) : ר'נכ
 יממב ומרקו ויס סימל ןיידע "6 סויכ סימס .וסככנט
 ידומע (וכ בויס) ש'ז\ . יקב יסי וכמסב ס"גקס .תכעגמ
 ותרענמ וסמסי ד ינסכו ןופסב סוי ככ ופפורי ג סימס
 ףותב :ומפ סייסמס םכעגמ דפועו סמוסטממ סדסכ
 סינוילעס סימ ןיכ טכפס עיק ך סיפק עגמסכ . םימה
 ססט קדמל 90 ןכקס לעש סימל עיקרס ןיכ ומכ עיקרל
 תא םיחלא שעיו (מ +: ךנמ לט וכמסמב .סיולס
 סססעו ז ומכ וסייסע סוסו ודמע לע ונקפ ו . עיקרה
 "= לס למשפ ל עיקרס לע . עיקרל לעמ : סיכלפ5 טס
 == .למסכ 69 סמ ינפמו . ביוסכ סות ןסס יסל עיקרל לעמ
 < סימס קלפלמ למננ סיס סלט יפל חח ינכ סויכ בומ יכ

- 

 ידכ סדנת י"עכ 'יפ 650 'פכ 5סו ק'לו .ןוקיפ ןוט) כ'ג םוסב )"רט עפסמ ץ : '8 סויכ םופטס .ופרכנ רככ פסו
 וסט כ"ו ןקופו) ןוקוס סודנס מ"מ ככ5 ספ6) לוויג 6וסכ ?'כ סתס ל"יו ןוקיפ ןוסכ 591  לווינ ןוט) וסט מ"ס לוונתפט
 50נ03 תלתומ סו לווינ י"ע 68 6קנס) סרוסל ס'5)כ 6סד סט6ס ןוקיק 5וסכ דועו ןוקיק '3 כ"ג 6זסש לע .סויפכ לוכמ
 6ו ולגכ סט 59 קסוכוסממ סוסכ 'עגָכ יקיימדכ ןוקות '5 5וכ סייטע ןוטנד ודומ ע"כד ידומ 521 ק'כד ספג ילו . (י'סנ)
 סו יונפ ךפוסו פ'5ו זך : (םמ קומכי 'עו) 'מנכ וסויכטט טרפמדכ ונייס לדנס ו6 ןוקת י5 ע"רו 5*כ ינילפד סו ומפס פס סקע
 סופ ןונ טלפס סוסוט עמסמד 'וגו עיקכ יסו במ ס"כקס יכ ס"כקס לם יווופ למויק 5) עוקרד למו6 יקווס ו'לָכַד 9'יו ןלככ
 ומכ עוקלס לע םממ ויס סונוינעס סיפ 506 ןכ  ספע 5) עיקכסו סינותספס סימ דע עוקרמ פופ ומכל עיקל) .סינוונעס

 ו טע שוריפ , : . ,  ,ט'ע שוריפ
 ןופ טביירש ישר .ןא םיִש ףוא טעיירש ןעָמ זא ץורית רַעָר ישילש םוי יִנש םוי רמי טייִטש

 זיא סעזא ןֶנְנּורְדִג זיא םימה ָךותְּב רָטְרִעונ יִד רַעָר ףיוא דיִָי ןיימ ןעוְננ זיִא טאָנ לויוו זיא

. 0% 

 . - ןטשרייִא םער ןופ רייש ןשיוווצא ןדנאה רפ יי ןעוג טי ףוא זיא םיבאלמ ןייק.וליפִמ טעו
 גאָמ ןרדנמ םעָר .ןראויג ןפאשב טשְרִע ןנַ
 םיִמלֶא רמאינ () : דהא ושל כד טייִטָש םִעָד רָּביִא
 רַפ ןייא ןייז לאז םָע ב יו טנאָזְג טאג טה
 ןקראטש יז לאָו סַע ןעָמ טְנייִמ .גְנּומייִרְפש
 רָמאּוַו םַעָד ןיטיִמ יא פימנ די לָמיִה עַד

 םעָר אוג ןפאשב ךאד ןנעז ןלְיה יד עָשמאח
 גּוא טכייפ ןעונג רב אב ייז ןנעו אט ןמשְרִע
 טרעונילג רֶפ יי ןנעָנ גאְט ןרדנא םעָד ץא
 טָה רָע .סּו חיבק ןופ ייִרְשִג םַעָד ןופ ץראוְג
 יונ וא ןייטש ןביִלְבְג ב יינ גוא לק יסו טָנאָזָנ |

 .ימש טייל וא יז טקעְרש רער שנע יש

 | = םֶשאורייש ןשונוצא וזא לָמיִה א זיּב סאו
 = ףָסאָּט םעָר וצ לָמיִה םעָד ןופ ןֶדְנאה רפ ּויִא
 רָסאְו עַטְשְרָּבייִא איִר נוא רֶרָע רעד ףוא סו

 גאז רעָר ףרְור ןטפול רעד ןי ןננעַה ןּביִלְּבִג וי
 5 = לָמיַה רַעְד גוא םִמל פימ ןיג ליִדְבַכ יחיו "בק ןופ
 = יִטָשְרְבִיִא יד ןשיווצ רייש ןשיווצמ ןיינ לא
 < ! רפא יִמָשְרְטְנוא יד ןָשינצ גוא ןרסאּוו
 טְבאַמְג טָכַעָר וצ טאג טָה עיקרה תֶא םיִחלֶא שעיו (ז)
 7 - ןשיווצא טְבאַמְנ טָה גּוא לדג גְנּוטייִרְּפְש רפ סֶר

 | רפא יד ןשיווע גל החפמ רשא סמק ןיב ריש
 | - שפה זני גְנּוטייִרְפש 2 רָטָנּוא ןנַעַז סוג
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 יזחְתַתְודַח רתֶאְל אמש |

 - .תישארב א תישארב
 הוהו שָמְר הוהו אמש 40 ב" . יְִלֶא אָרְקְינ" :ןָכדיהְיְ עיקרל

 ווי םיהלָא רָמאיו י פ :יִנָש םוָי
 םוקָמ"לֶא םימשה תחתמ םימה

 .= : שרה ד תוחְמ אָימ ןושנבְִי יי
. : 

 : ןָּכ הָצְה אָתְשָּב

 + ןפיחנ השבי הֶאְרְתו דא שמ חמא חו
 ץֶרָא השב | םיהלָא ארק י< = "

+ 
 ₪ יתפש

 : למננ 595 לכדו .ימטב סב ליפס ילסו יסילמ סזו דכ
 סימס סכסלמ סלמננס יפילסכו וכועו ופוליפב מיס
 סימעפ ינס בוט וכ וכ לפכ סלס5 סכסלמ רמגו ליסססו
 : סויס קכסלמ למגל םקפו זמ ילטס קכסלפ מגל 6
 ספ י סיפ לפ .םימש עיקרל םיהלא ארקיו (ס)
 . סומש ססמ ספעו סזכ סז ןכרעפ סימו 065 ב סמ
 .םימה ווקי (ע) :(סומו םפ ס'ד סימ סט סימס ס"ס)
 סוס קוס סונייקולכ סווקסו ןכ6ס לכ ינפ לע ויס ןיסופש

 י'טרופע ומכ ס"כקס ?ט יוומ סכטע 5) ןכ סג ןרססכ ונולממ
 ליפס ויטכע לכ5 בוט יכ וכ רמ5נ 53 ןכנו ךופסב ירפ ןע יכג
 עיקרס ססעד עגסמ וכו לפמ 636 רמפנ 52 עוקרס לע י"םר
 םיס סוסמ כ'5 .כוט יכ וכ רמסנ 05 סמ) כ"5 ס"כקס לם יו
 עיקרכ סיעגונ סינוילעס יכ סינוונע) סינותססס סומ ןוכ ספנק
 זיככע ככ5 כוט יכ רפלכ 55 ס"מ ןיטגונ ןני6 סונותסתס סומו
 יכ רמסנ 6 סמ סקק סיעגונ סנופ סונוינפ סומס ף6ד 'ופפ
 לוע וכ רמלנ 89 יכסנד 5"ס סנס דע 0מ)סכ (י"חנ) .כוט
 פוס 6רכנ 65 ןיידע ססד סימס סכ6כמ ןוידע סרמגנ 00 יס)
 כיו53 סיונפיססט ןניעמטד 5פעס לכ6 וולע וקוכו סימסס רכד

 פכ6למ רמג .ינפמ ינטכ כו יכ ל'נוב ם'לו זמ : כוט וכ ןסכ רמפנ 0% סמ) סטק סימס םכ6)מ רפגנ| סנכ רבכט 65מנו
 לכ5 ע'סכ סכפנמ כ"ג 5ןס מ"מ סכ6למ רמג טוסט פ"ע6 סימס םווקסט ל"יַו ונטכ וטרקו ןוס סוק)ד ל"םמכ ינטכ רמעש עוקכס
 ןויל פוס סווכע 155 5וססד ל"ועו . סדכ) סכ6נמ רמג רוכעכ כוט יכ רמו) ךווט ןולו סכ5למ כמנ 636 סנופ עיקכס תטולק

 פ'פו . כוט יכ רמו ךווט 55 ןסילכמ סנקסנ 85 )35 ופרק ינטכו ווס ןימ) ס)סתכ 506 ס)מתכ סיסט קתומכמ סנתטנ
 סטכוס .סלכתו כותכדכ ןכ6ס םכ6נפ רמגג '5ו ונש סנו כמגל "פו סויס תכל)מ רמגל '5 יסי)ט סויכ כוע וכ ס'ג לכיס
 . ל"ג סמוס סנקפמ .ספיסע ומכ ןכמסד תוגתטס 6כקנ 5 סוד ל'יו סלקתכ סיסש סומכמ סנפטנ 5תטסד ךומסכ י'טריפט ופכצ

4% 

 4 ךל ויטכפ
 סומ 52 ונייס 36  לוכמ ן'מק לכו פורס ל6מטכ

 סופט | כפכנ וכוסכ יוס סכופמל ס5 טיס ןויכ ל65ס) ןיפי  ןוכ | קופימ ןוסד ל'כ י : םולכנ- ספיס לש
 עמטמד סיפ 60 טרפמ ךופ סעקק 5)ד סימ סב עקנ ס"מ ב +:

 636 וילע .סומס פ5 5טונ 5וסכ ד'3 למוככ סופ ספ 'יפ ו"עו סומ) םוע ןיכ כדבס עים י"טריפ )יט)ו סופס 55 500. וסט

 טיע שוריפ
 רָּביִא ןְנעָז סוָו רָסִאּוְנ יִד ןָשיוְוְצ נגא ?קָבָל לע רֶשַא
 זחא זיא סע ,נוא מ יהֶה גְנּוטיירפש רַפ םַעָד

 טאָנ טאָה מש ֶרָל פא יס (ח) : ןֶראָוְג
 סע :נוא גש יו לָמיָה גנוטיירפש רפ םֶד ןַפּורָנ
 ןיראוָוג זיא סע נוא רקג ידי טְניִבאָנ ןֶראוָוְנ זיא
 ויִא סע רֶמּולְּב גאָט רֶרָדְנַא רעָד ינש פי ןנראמ

 יישר . תעל תעמ רָרְדְנִצ רֶר ןָנְנאְַנ ייּב רַפ וש
 גאָמ ןרְדְנג סעְר ייַּב טיִנ טייִטְש סו רָפ טנעָרּפ
 םָר ןופ הָבאָלַמ יִר לייונ זיִא ץּוריִּת רַעָר בזט יִּב
 ויא גּוא גט ןרְדנַא סעָד ןּבּוהְג א ךיָז טָה רָמַאְוַ
 יד םּוראו) גאָט םַעְנְניִא םַעָד ןֶראוָוָנ רמְְנ טינ

 טֶלְעְנ רע ףוא טייִבְּפְש ו ןעונ ףאָנ זיא רָמאוו =
 ןראוָוג רַמְגְנ טיִנ ָףאָנ זיפ סאו ךאָזַא א ףוא נּוא

 בוט יב יט ייַּב רעד לאָו סע טיִנ ףיז טקיש
 םיונ וצ רֶסִאּוַו סר יז טי גאט ןטיִרְד םַעָר רבא
 טרט ןייצ ץיפ ןיוטש בלב זיא נוא שָלאָטְנ

 : ט"ע שוריפ
 ןררגא םעָר ןופ הָבאְלַמ יד ןֶראווינ רני
 הָבאָלַּ ירְדְנא ןייא ןיּבוהנ ןֶמ יו טָה סע נוא
 פֶר גאַט סֶניִגייִא םִעָד ןֶראוְנְנ רַבְגְנ ךוא זיא נוא
 רַמייַּב נּוא זאְרְנ ןנוצנ סיוא טְה רע יד סוָו זיא
 ייווצ ב ןרעְדנִא םֶד ייּב טויטֶש רָּביִא רַעְד

 ןופ הָבאֶלַכ רַמג רעְר וצ לאמ ןייִא בוט יִּב לאָמ

 . מג רֶעָר לא יִרָדְנַא סָר וא גאָמ ןֶרְָנַא עַד
 = טאָנ טָה פיִחלֶא רמאינ 'ט) : טֶנייַה ןופ הָבאָלִמ
 = וש  ףוז ןלאנ ייז םמטה הרסס םימב קי טנאָזג

 3 . = % לָמִ סער רָטְנּוא ןִנעו סּוָו סא יר ןֶלְמא

 = א רבא סָר םּוראו] טרא ןיוָא :וצ דָחֶא םיקֶ

 ד 1
 שאנ טה דֶרָע רָצְנאַג רעד רבי ייִרְפְש רפ ןעוָג

 ל 0 0

 .ויא סר סוניקוא םיְיאיוןלַז ןייצ טֶבאַמג
 - םעוא הע הע םימיילש ןשיווע מ רע
 = זיא סע גוא וכ יח שינקירמ יד ןָהענִנ ןרעו) לא

4 

 ו השב סיחלא ארק ל : וראוי זמ
2 

> 7 

 | -- לב"יהיו בְרעְיהיוםימש עיקרל רמו 6 טו
4 



 : ארו םיִמי אָרְק םימה הָוְמה |
 0 ₪ םיהלא רָמאיו * : : בוי םיִהְלא

 /ןכזיהיו ץֶראָהְ"לע ובזוערז רשא

 7 -תישארב א תישארב

 עירזמ בשע אש :ץֶראה אָשְרִת
 ירָּפ הָשָע ירפ ץע ער 3 ונומל

 פ ןילות וניפ) , ₪+ ס'ר רפחיו , גס םופוקמ כ סרפ חֶק םבש 00 איה

 םימכח יתפש

 סומס 5 סוג 5וס ול6כ יוס ותלדכסכו ויכג לע סימ סטפ ןויכ
 סט 1516 6-ק 5) סמלו י"םכג סטק ותו סומ סטש תמפכ 6
 ןלפמו סימ לס טוסט רפו) תועע ידו) 5וכי 620 ידכ סומ
 5 םויתופ 6שו סימ 5 'יפד סימס 1600 ס"שמ רפונכ סומו 6
 סומס .16לקנ "סמ .5מלד "פו דמי ןכרטס סימו ₪5 ונווסצ
 '5ו סומו 56 ופוכק) )"יס "פד 2"י) סומ סט סרט )"כמו
 ס5עס סט 5וסד 5"וסד כ"וו סכרפס םיככ סו י"טכיפ 6) ספ)
 6וס סימסד מט סועש עיקר) ,סיסכ6 8כקיו כוקכ כס 6
 סקינו סומו ר6ש ככ ףסד "כ ל : ספעס סט ₪01 -כ5ןפס סש

4 
 ידער

 - 15 סו לו . םימי ארק (י) : סימוס לככט לודנס
 = וכטכ .סיס ןמ .סלועס גד סעפ סמוד וניל מ ל סוס
 .אשדת (פי) : םימפספכ מ סיס ןמ | סלועס גדל
 בספ פנו בס ₪ ₪ 1 .בשע אשד ץראה
 | ןרפס ביסעמ לפול .סכקמס ןוש וס לו ספד ןוסל
 = = -ימולל בספ סרקכ ומ5ט5 דסמ לכ ןיקנוממ סופה ינימש
 6 .תטיבל םוס 9םד ןוטלט מופ טד רפול רכדמל ןושל ןיסו
 " אשדת : סיפשדנ םפלמקמ סיספכ .סוכטעב ןכלס

 = םרקנ זעל ךוסלב םינטע טוכ5 ססכפסו פלמפפ . ץראה לימפסלכד זמ : "וגו  סולסנס לכ ם'פכ .)ודגס סומ סנט
 "= ומנפל םרומ לכו םיבוברעב ןנוכ (פכיזסרג) ץ'וכב ל פמד 7 9 פת ו ו 5 ב
 - 3 ור 5 וס עוכזמד ל"כ יכסע ןכתס כיטעפ וח עכז עירזמ
 ו - ל %-- לע 0 2 - עורו לוכי סדלסכ 'ופכ ן) : םיכמ6 כ ליעפמ וסט גועפמ
 < לנו ןכפס פוקו 55 ןכ טקסע 5 2 0 ג"טכסמ סטקס פ : סד5ס לע יפק ליעסמ .ןוסלו כמ< סוקפכ
 4 9 [ כ ספוק דע ל סקנווכ סוס ךכד יו סקניטס מרס לס למטט ילפ
 דפ סנמכ ךכיפ - קל פס פנו ילפ יס 7 ןעו ,ויקלקש כטע) סמוד ירפ ןע םילוקס סעד5) סו9 .ס'כקסט
 .ף'ס ס ) סנופ לע ?וס סג סדקפנ 'צ וכוע לע = סחק) סמד6ס לו סוט וולפו וע .סוסו סו ף6 סיוע וילו
 - ולפ לכ מיערב ןס . וב וערז רשא : ק"ודו (וכיס ג סיוט ויסו וילגו ןיסנקט וס ועכטס כסע סמו 11 5ככ0
 ךכ ועכט ןיפס .תונ)י6 ןוקיפ טעמ ךור:ם 606 - סנכ6) 6
 ס'עו ןוקוסו יוכומ סוכולגט ךכ ויוסי ס5 ו'ק סוט תויסל 5לכ0 1
 ו 535 ט"פב דמו דח לכ למ סנופ 0 סויטעכו וסויזוכת לע וסנומנ

₪ 

 = דמ יווי55 .3ופכ סמכד כ'ג ןרותמ .סזכו ןכ ו 6)
 "ס'מ 5 ולפ ןעו כטעס 5סוט .סו9 ס"כקסס 4 /

 סג ללקכ .ךלפוסו צ : וסנומ) יכק ביקכ וכ ןכ סת:
 מוטמ % 3 כטמ רפוכ ל"וכ ומככוסט סעו ומכג 5

 ט'ע שוריפ
 0 טרָא רדננא ףוא ןעייז ןָמאָז יד ןופ ןנאק
 א ןלאָז רַמייִב יד וא רָמייִּב ןסקאונ לאָז ךוא
 | ששמע יד רֶּבֶא יִרָפ יִ יוו ןֶּבִאַה םעמא
  רַאָנ פאי ריא טח טאָנ יו ןאָטְנ וזא
 7 םּואראָנ טָה רע שימי (רפ הי זץ

 כ 526 ןימ דסכ ?סיט כ וסייווכת6 וסנימ) דח כותכ
 סד פוס סנ סדקלנ 'וגו סמד 00 -% יפב 'ק) י"טר ם"מכ סמד5ס

 ו ע שוריפ
 ןצ וא סימה הָוקַמְלּ רע ה ָעֶבְי רַעְר ּוצ ןַמּזרְג

 טָח טיט ארק רֶפאוו םעָר ןופ ג ןולמאז ןייַא םעָד
 ןייַא טֶה הב טאְנ יִשְמאָח נוא ןֶכיימ ןיפּורְג רָע
 זיא סד טֶרֶא ןייַא ןיא ראָנ רָסאוו כד טֶלימאַזג
 ןפּורג ןא טראָּפ וז רֶע טָה סוניקוא םָ רַעְד

 ןופ סורא טמַעְנ ןעָמ סאו שיֶּפ םעָר ןופ >
 ןיִא טייג סוָו <

 שיִּפ םַעָר ןופ סעמ רַעְר ליי םיִמי יב ןושל
 ןיא טיג םוָו םָי םִעָר ןופ סורא טָמעְנ ןעָמ סו
 םעט םעָד .ּוצ ףייִלְג טיִנ זיִפ וּכַע טאָמש רעָד

 םִי םִעְר
 יִּכ םיִמְלֶא אר אְָמּפְסַא טאָמש רעְר

 רמאיו (או) : טּג זיא סָע א ןֶהַעְוג טה טאָנ נוא מ
 5 קש דֶרָע יִד ב אָשַד ץֶרָאַה אשדה טֶגאָזְג טאָג טֶה םיחא

 ןא יא טִמ טקַעְראַּב נוא טֶליִּפ רַעָדרוְ לאח 2
 עירזמ רַעָצְכַמייִרק ייִלְריִלֶא ןופ ּזאָרְג ןופ .גְנ ה

 ן לא ןעמ זַא ןָמאז ןֶניִרר וס לא ע סאו

 ןסקאונייז ףוא לאַז סע וו רָמייּב כל ןנוציג , ו יישא 7 הגו ץשיבנ
 .- 1זא לא םוב רע טיִנ רבא תוריפ
 .טֶבּולְּפַנ וא ןושארה סדָא א םּורר יִרפ יד יו
 א ןאָטְג טָה רֶע סו ןוָע םעְ ףוא ןֶראוג
 ג רפ ןרָאוָונ 'טנאמ רעָר הוא רַרַע
 זא ןראווג ןטְלאָשג ףוא זיא גוא הֶריִבַע ריִא
 = לאָז רֶמייִּב יד ףוא ירפ הָשל ןייטש טעו רֶטייו
 < מלא ףוא רַמולְּ ןיִמ ןייז וצ ועל תוריִּפ ןָסְקאּו
 .ץֶמִה לע יג ירו רש יִרָּפ ןיִמ ןייז ןסקאוו לאָז םוב

 . דש ער ףוא ןעייז וצ םיִא ןיא זיא ןָמאְז ןיז סו
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 .סולקנא

 אָעְרַא תקפו בי 1
 רַבּד אָּב סע הא

 יִהונזל לרדמ

 אָזחו יִהוזְל 2 2: ובדוערז
 הוה גי + במ ירא
 םוי רַפצ הוה שמר |

 יי רמָאְו די + יִאָתיְִּ
 איר .ןיִּוהְג וחי
 ןיַּב .אָשְרפִאְל אמש |

 ןוהיו אליל ןיכ אָמִמ
 | יגל ְִלּ "ןיְִמזלּ ןיִתָאל

 ןוהב \=

 יהי

 מבשע אָטייראה אָצותְ 4
 ירפיהשע ץעְו והָניִמְל ער

 = .םיחלא אריַו ּוהנימל
 ים ירקב"יהיו בְרעקיהְיו : בוט"
 פ | ישילש

 םימשה עיקְרּב תראמ
 הלילה ןיִבּו םויה ןיּב לייבהל
 תתאל ויה
 , 65 ס"כ סע ןילות 6 - ת

.. 
. 

 = םיהלא .רמאי י

 םימיְלו םידעומלו
 םינשו

 םירוטה לעב
 . סכ6מ (די) : ס!עמ) לזמ 5 ןישש כספ ךכ ןיסש לופ ה"ר

 יישר

 אצותו (כי) : ופופ ןיעכונסכ כ סמו ןניפס ןסמט
 ןסייוופכ ןיססדכ וסנימנ רמסכ 595 פ'עפ ."ונו ץראה
 סרפמדכ ר ןמ5מב ו"ק וססכו ךכ לע .תונליסס ווטלנםועמס
 סויפ ."וגו תראמ יהי (דו) :ןילומ םטוקסכ סדגסכ
 5 עיקלב סולססל םסילע סו יעיכרכו ש ופ0כ ןומסר

 דקס לכו ןוקלכ .סויכ ומלכנ ןכפו סיממ סודנופ לכ =
 סימפס סט כופכט סוס וילע לזגנמ .סויכ  עכקנ דמו
 יהי : סוקודלוק קוכל) ןכסס סו ססיקוללופ וכלל <
 לופיל סלסמ סוי םוסס לע ביפכ "יו רסס . תראמ
 לע סינעקמ ןיס דב .וניגכב פוס קוקוניתכ סלכסמ
 םויה .ןיב  לידבהל : קוקוניסכ לופס לט סינכספ <

 תעכטב לס ת ןועלכס .כולס זננלספ . הלילה ןיבו
 סינוטללס ךפוקסו לוקס וסמס ס סיססרכ ימי ('גכ למ)
 תתאל ויהו : סלילכ ןיכו סויכ ןוכ דסי .ססינפ

 טע שוריפ
 2 רָביִלטיִא ןופ ףילדגירעק יד ןעמ טְניִמ םֶר
 : טנא ןעָמ א םיזב רַעָר טצאְרְפש ייז ןּופ םּוו
 ץֶראַה אציתנ (בי) : ןעוְג וזא זיא םַע נוא ב שנ םיא
 ןופ טָה סע רֶמּולָּכ ןיִנּוצְנ סיוא טָה דָרָע יִד נּוא
 ןימ רַעְיִלָמיִא בש ואָרְג אשר 1 ריִא
 ןַעייַו ןופ רַעָב ןאק ןעמ סאו ג ד ץרומ ץכיטיירק

 נוא יִרפ הל זמ ןיכ ןיז רצ וחניפל מאז איילרילא
 תּוריַפ ןסקאווג יז ףוא טה םָּו ריי עָבְלַעַַ
 וצ הנטל םיִא ןיא זיא ןָמאָז ןיינ םוָו וב שד רשצ

 זָא ביפ יכ ןֶהַעְזִג טאְה טאָנ גּוא יל אקמ ןימ וז =
 ןראווג וא סע :נּוא גב יהב (ג) : טוג ץֶא סע =

 =( סומלי) 'לנט - וס עכ ןמיס ןיקו> םוכוטמספכ .
 = 99 .םידעומלו : סונעלופס ןמ גסדו) ןיכיל> סספ ןופ ס"כקס ןולכ סכסוכעכ 'ונו וקסה א 5 סיממס םותוסמ
 סגכטס ב דלומל סיכמכ ססו  תודעומס לע םוופסל לסלכי סידיסעב דיפמק סמ

 ןיא פטה קר ןראוונ רז

 .ידכ 6 5רכנ 59 םליו . שמסס 635 רי6ס) 6לכמ 53מ רסמ

 םימכח יתפש
 ₪5 :פופכ ספל ל'ק כ : סרוכעכ )| עמסמ ךכוכעכ תלמד )"סר
 "וכו 'יפ' ןכנ ערז עורומ כיתכ כטע יכגו ןכ ןטכז רפ6 תונלוסכ
 ְי :ךומיכרנט רס5 ןניס מ ףנעמ תונכי6 30 ןתמוע5 לקיע יכ ל'ב
 ןערז לס וכקועכ וכ ועכזכטס ןפכ טקנ ןכ> ופו5 ןיעטונמ 6
 קל ןיפמו סונספ נג יקופלל וקסומל ןגיס ןיניעלגס ונויסד
 סומוקמ ססיפנעו סילודנ ססכ תונכיִפ סמו ך : עלוס ןמ
 :םו דמו וככעקי 05 'יפ6ו ןיסטכ דועעל ןילוכי ןגיסו סינודגו
 :סינעקכ וטל סימל 55+ ס"פסו .ינולפ ןומ סוד .ססיניכ לכוס
 :ןיכולנט ו"כפע וניניכ רכיס ןי דסי סיככועמ סיסנ סלו ומ6
 ףיסו כ"קלו קוכו6מ סו "נוסד ?ק ש : טנימ3 65.6
 ךפיילפ כ"ססו סדוקמ ןפ5ורכ ג"לוסד כ עיקככ פולולמס
 פ'ט א : 'וגו סוס)6 לדכיו כיקכ רככ 5סו כ"ק ןך- : עוקלכ
 ינט רוכוסמ סוספ ב: ס"וכעס יכרדכ וכנימ לכ תפס םיכ
 .: ססו:טכ סידעומס ספת ןכפו רוכועס יפכמל עודיכ פוכופמס

 מ ספסס שומפ . םימילו :
 5 :שע שוחיפ

 , ז' גראס ןֶראּוְוג זֶא סע נוא רקכ יח טָניִבאָנ
 ב נוא םיהלֶא רמו (די) : גאָמ רטיר רעד יי טיל

 = יב םֶר טיל ןייז לאו ְ תרמי .טנאָזג טה
 ( א ביש שה , הנבל ל רעל טיִמ ןוז יד ןעָמ
 .ןיראווינ ןפאשּב ייז ןנעַו אמ ןטשרע םעָד
 וז שנ יז. טאָנ טה גאָט ןרְרעּפ םַעָר ןיא
 [-- עַל גוא למיה ןיא ןרעונ עבקנ "לא
 = .ץיראוויג ןפאשב ןנעָו דָרָע רַעָר ןופ נּוא לָמיִה םַעָר
 רזא סיסי נוא גאָמ ןמשרע םעָר ןיא
 . םיא ףזא זיא סָע םוָו גאָמ םֶעָר | יא ראו עַבְנ

 : ל-0 0% םעכ

2 



 , 3* סגיגפ ןפיו ,פ ןיופ שיו" אית

 םימכה יתפש

 יפק .סיפו ס'פס ד : פועס כ"ו ונייסד 105 סנס סוו לכ 5
 סמתס תנסב סוענכומ סומו ד'נט ססט סנכ)ס קנכו סינסס לע "

 קונזמ כ'ףכ לכ ככס) סתכ)סמ ד5מ סוס סמסס תנלס ייפ
 סונומ כ"וסמ דח6 לככ םמסס סע תרכוממ ליס .סנככס סנטו
 סתפלסמ םלמוג סנככסס : 'ע6ו דקו ססינעב סנפס ס)פ ןכל
 סומס לע ףסונ דועו רמופכ זך : תועודי תוטכו סימו ט'ככ
 ל סממס ל"ב ויסו פ"סו ך : 'וכו וכופוס "וגו לידכסכ
 קנ 591 .ס)וע) .סלמ י"טכ טקנ ךכ)ו וולכ) כי6ס סורופמל
 0 כס יטנ6 לע ךרלס ?ע 'ופס תורוס) 5כקכ ט"מכ ןרפל

 טע שוריפ
 פיה ןיג ןֶרייַש פא ןְכאַמ וצ לידְבַהְל לָמיַה םִעָד ןופ
 גּוא יהו טְבאַנ ישו ָָצ נוא הלה בי גט ןָשיווצ
 תורואמ יד זַא רָמּולְּב ןְבִייִצ צ חתואל ןייז לא וז
 רֶד וצ ןַמיִס רָטְבַעְלְש ןייא זיא ןגאָלשִג רעו
 םיבּוט םִָ וצ נוא טנצסל ₪ סח טעו
 ויז זַא ןֶרעו) ןָטאָּבִג ןילעונ ל לָאְרְשְי יד םּוראוו
 ןרעו) טלויענ יוז ןילע ו םיבּוט םיִמָ ןטלאה ןלאז
 וצ וא ימי אנ הנבל רַעַד ןופ דֶלּוכ סעד ךאָנ
 הָנְבל רַעְָר טי ןוז רע ףרוד רמו גַעָט יד
 שמש זיא ןוז יד םּוראוו געַמ יד ןלייצ ןעמ ןעק
 שמְשִמ ויש א הָנְבְל יד נוא תַעְל תַעָמ ןָּבְלאַה ןייא
 רָצְנאַג ןייִא סֶד טסייה תעל תעמ ןּבְלאַה ןייַא
 טרֶדְנה ייבר ךאנ -- ןרא וא פיו גאמ
 ןזאָל וא יז ןלעוְנ גאָט גיִצְבַעָז גוא ףָניִּפ טיִמ
 ןָניִדאַב סו תולומ 9 יד טיִמ ףלהמ רָעי
 ןייז ןֶלאָז יז גוא יִסּו ט : ראָיא סֶד טסייַה יוז

 רַפ םַעְר ןיא טימָשה תקרג ןמכייל רצ תרואסַל =
 ןטכויל וצ זֶרֶָה לריאל לָמיִה םַעָד ןופ גנּוטיירפש
 שמשמ ףוא וז ןלאָז סר .רָמְולְּב רע רַעָר ףוא
 סע וא ו יח טעו רעד וצ 0-0 לא מ |

 תישארב א תישארב 1

 עיקר - ותו ש : םיִנשו < -
 2 ץרֶאהחלע ריִאְקְ םמָשַה
 ינש"דתַא . םיהלֶא שעיו ' : שו
 תֶא םיִלדגַה "תראמה =

 ---תֶאְו :םוה הֶלָשְמַמְל דנה
 הלילה .תלשממל טסה רואמה
 םיָהְלֶא םהאןתמ"נםיב רֶבוְּכַהתֶאְו

 169 סכוכ5 סנופ ןכ6

 - םולקנוא

 = נעו ןימ" ץְּב
 -- ות 5
 אָיִמְשד איקה
 אערא אָרָהְנאל
 - .דנת זט ןכ ה 1

 א ְךְבַר ךאיִרוהְנְןיִרת תי תי
 טלשמל אָּבַר אָרוהְנ תָ
 ₪ תו אַמַמיִּב

 רואמה

 בלו 1

 אקיקְרְּב

 אימשד

 0 אָיְבְבּּ תָיְו
 % ןוהתי

 דב

 עיקרב

 יישר
 ףוס םינשו : סלט סוי נ ילס ומס סנכלס םומכו סוי
 כיב סתכלסמ וכמגי .(סוו עיבכו 0"ס) סומי ס"סכ
 ס"ס 6וסו6"ס) . סנט סוסו ספוק סיפלפמס םוומ ד
 ככסל סינפ סעפ סיליקסמו סילזופו (סוי עיככו סוי
 6 לוע ה. תורואמל ויהו :ןוכסכס ןכנסמכ לגלנס
 . םולודגה תורואמח (זפ) : סלופל ך וכוליס וטמסי
 סרמסו סנכטקפ לע .סנכלס סמעמסנו ז וסככנ .סיוכ

 סורו6מס ינט כיסכ ס)הפכר ל"הד ז :

 טיע שוריפ
 תראטַה יִנש תֶא םיהלא שאו (זט) : ןֶראווג וז זיא
 עָסּורְנ ייוָצ יִד ןַפאַשַּב טאָה טאָנ וא םילרנה
 נע הנבל רַעָד טיִמ ןאז יד טּביירש יישר . טל
 יריב נע יז טסייִה םד ןֶראוונ ןפאשַב ף ו לג

 = טֶרָעַמְג זיא הָנְבְל יר ראָנ וג טְכיִל עור
 היִּבְקַה רֶפ ןעוְנג גרטקמ טָה יז ליוו ןראוג
 ןעְד סע זיא םֶלוע לש ונובר טִנאָזְג טָה נוא
 ןיא ץיז שמְתשמ לא םיִכְלִ ייווצ דא ףילגימ
 זיא סֶר טיל עָסּורְג יְ לוד ראָמַה תֶא ןורק ןייא

 יומא גאָט ייָּב ניטעו יד
 ָלָשְמִמְ הָנָבְל יָד זיא סָדְטְכיִל על יד נוא ןפקה
 יד ןוא יב טֶבאָנ ָּב ןיטלעונג ןצ הלילה
 טביירש יישר . טְבאַנייַּב ןייז ףוא ן ןלאז ןרעָמש
 רָע טקורד טרָניִמְג הָנְבְל יד טֶר אנ לייוו
 ריִא טָה רע טֶסיִה םֶד טָּפאשְרִעָה ריִא טרעְמג
 ףוא ןיינ סורא טעו איז זַא ןרעָטש יר ןָּבַעְנִג וצ
 םּורָא ריִא טימ ףוא ןרעָמש יִר ןֶלאו טֶלעוו רע
 ורעָמְש יד ןלאְ ןייג ןיירא טעו יז זַא נוא ןייג
 ריִא ןייזסופמ לאו ז רָע יִרָּכןייג ןיירָא וא ריא טיִמ

 | אייל טלָשַמְ אָר

 וו

 = מָצְעְוָניז טה טָאָנ נוא 0% סת זקינ (זי) + העיד



- 

 אָרהְנ ןיִּב אָשְרפַאְל <

 סולקנוא

 לע אָרְהְנִאל אָימשד |
 טלשמלו חי + אערא |

 אָיִליִלְבּו

 יי אזחו אָבשַח יב
 הָהו | טי: במ ירא
 םוי רַפַצ הוה שַמְר
 יי רַמָאְו כ ו יִאְעיִבְר

 שחר אמ ןשח
 אפעו אָתיַח אָשפנ
 יפא לע אָערַא לע רפי
 : אָיִמשְד אעיקר
 אָיִנִנִת תי יי אָרְבּו אכ

 אָעְפִנ לָּב ֶ איבְרְבב
 אתיח

 םיִלדגה

 ו תישארב א תישארב |

 :ץראהילעריאַהְלסימשהעיקְרַּב ל
 ינבהלו הלילכו םוויָּב "5שמלו חי
 "םיהלא או ךָשתהןיבּורואַה ןיּב
 .םוי רקברהו ברע"יהיוש :בומזיִּ
 . וצְרשי םיהלֶא רמאיויפ : יעיבר
 ףפועיףועוו היח שפנ ץרש םִמה
 :םימשה עיקר ינפילע ץֶרָאַהְלע
 םניִנָתהדתֶא םיִהלֶא ארביו אכ

 , גכ סדנ דפ תרפכ 5רכיו , מ ןינות רפ6יו , ספ כיפ יסיו אך

 | הָיִחַה שָפְניַלָּכ תֶאו
 שמרה

 םירוטה לעב
 ףוטסו 'סמכ 'ג . ףופו (2) :סדיסי סיסמ ס5 סמח) ודכפי 65
 סעפ זָעכ , ףועסו סטסכס םכופ 6: ספו6 6 ףוטסו 25+

 יישר
 .םיבכוכה תאו :דמ6 כקככ ופמסטימ סיכלמ ינטל 0"
 סולכ סכלכס ח (ו'פ ל"כ) סנכלס 05 סעימס ידי לע
 : םוימ ט סכ פסים . היח שפנ (כ) : ססעד סיפספ
 . ןלט יולק ןכסס ןמ י סוכג וניסט יס רכד לכ . +-

 ןיכופ יקו כ סלמנ ןונכ סיקפכ סיכוכז ןונכ
 6לויכו .ספוסו לככעו דלוס ןונכ ל פויכככו סי 0
 סילודג סיגד . םינינתה (קכ) : סינדס ןכו סב
 ןכו .ןפיול זמ פוס (סנופסס 'פ) סדנפ .יכנדכו . סוכפ
 סיקודלל סלמו ס סנקנס פס גרסו סכקנו רכז סלרכְונוז
 . ססינפכ סלועס סויקסי 52 וככיו ולפו סלט 1 "פל
 : םוימ ס3 םיפ עפ . חיח שפנ : כיקכ סנטפס

 : םמכו סמסכ סנומל סות טפג ןכסס 55וקו כ"תפ ביתכ ןקו ףעו ן ןכט סרפמו סיח ספג 510 סמ) סיח
 : ןכ6ס לע סטג דכיטכ סמסס פומיכ גו 3

 'יפ כלי ףוטסו וסז ןישמטס לפ ןיכוכמ םוכוסט פוסועמ וכמ6מ
 6 ןכו .ןיכוסט סתוש 'יפ סתוס לכו6 ףועס וסזי6 ןיכוכמ ןסש

 םימכח יתפש
 פקטסו (י"מג) זר : 'וגו לודגס בופמס 5 מ כ"ו סולודגס
 1 סיככוכס 5 טעו 5 םיככוכ יוסי ביתכ )ד  ריסכ יפפ
 בוקכ מקל סימס טפכ 16י5ןס סיפד עמטמ סיס ?פ) *ק מ
 סימסס רמולכ וי סכ סיס םסנ 'יפ ךכ) 'וגו סוס לככיו
 -סו ס'כקס וכ ןקוכ ינויקס םפ) ₪65 לכקוס ףוגס 5 ונוכו
 . לקו סויס סכ 2 טפנ סוחס טפנ לכ ₪6 ןמקל י"טרפמ
 = "ופ ךכל סמד6ס ןמ ו5לכנ כ'מ6 סוימס 6)סו )"קד )"יע
 כ'י (6'כ 'פכ) דוע ןכ םרס) ךכלוסט סמו ,קויס סכ 5סיש
 סעונ 'ופ ןכל טממ סומ 5ןסש עמשמ סעודיס 0"סכ בסכנפ יפכ
 ל"ג 'ופס סמו סומס ונכט רט5 כיקכדפ ןכ וכורופ ןופמ פינס
 ַפיִמ טפ) כ"6 ןכ5 ותיקו כ"תס כסכנ סורופכס יפ) יסכס סווכ
 סיס טפ) סנתפכ | םכפמו י"טכ ךפכממ" ספ * : סונרס5 יפק
 עפנ םומכ וגכטי ןכ םווס) ךור5 5קכ סג )'כ ןרפ כ 'הלו

 םופנמנס סיע)וקס סס כ :
 סמלו תוורכסי יכססמ רפוו סטרפ ספל ל"קד מ : קויקו קומסכ יכג ל'רכ 7

 ןכילקו דוקי 'כ עמטמד סנוכת6 ד"וי כסת סנינפס כוסכד ל'קד 1 : 'וכו ס'כ (סעודיס 6'סכ) סימס םפנ לככמ ס6יוס

 9 ו

 : רע רַעְר 5 ףוא טבילה וצ ץֶרצָ ל למיה
 גאַט ייַּב ןנִט לוג וצ .נגא הלו םּיָּב לשפה !תי)
 ןשיווצ גוא ךָשחַה ןיִבּו רואה ןיּב ליִדְבַהְלּ טֶכאָנ ייַּב נוא

 שיִנְרֶמְצְניִפ רַעָד ןָשיווצ גוא טיל יד ו ןשיווצ ןריש
 זיא סע 1ַא ןֶקַעֶזג טֶה טאָנ וא בוט יִּב יהל ארי
 טאָנ נוא םיִהְלֶא רמאוו (ב) :'וכו בָרל יהו (םי) ? טוג

 ןרָסאוו יִר פיה ןֶנימְדיוו ןֶלאָז ייז יירש טנאַזג טה
 ןייז לאָז סוו 2 וזא היה יה שנ גְנומְדיוו יא ץֶרש

 ₪ע שוריפ
 שמשה ליקר יפ לל רע רעָד רָּבִיִא ןעיִלָפ ןֶלאָז סו
 : לָסיִה םעְָד ןופ ג ןוטיירפש רַּפ םעָד רְָנּוא
 טּאָה טאָג נוא םילדַה םנינַתִה תֶא םיחלא אָרְבַר אבו
 אָרמִג יד. םי ₪ זו סוו שיִפ עֶסּורְג יִד ןֶפאֶשַּב

 ז ב ןינ טיִמ ןתְיַל םעַר ןעָמ טניימ סד טנא
 .םימ רֶכָזַמ ןפאָשַּב ייז טֶה הב טאג סו

 | לאן יז טה נוא הבקנ יד תיגרהג טה וא

5% . 

- 
0 

 ל ה

 2 לז םּוחאוו אבל "חיתעל ןנעונ סיקיבצ יר ןופ

 4 ייז נוא - ּיָדיַּב ין לא עמ ₪ >



 ל -
 ו קי |

 תישארכ א ישאר כ

 :;ךש רֶשא תשָמרה
 הָניִמְל ףַנָכ ףועזלָּב תֶאְוַהְניִמְל
 6 ךרביו =: :בוטיּכסיהַצ ארי
 ואְלְמּו ובו ורפ רמאל םיהלא
 ; ברי ףועה ₪ םימיּב םימהדזדתא
 םו 'רְקָבייִהָו ברעזיהוו כ : :ץֶרֶאְּב

 רמאיו
 הָניִמְל תיח שפנ

 דכ ם ! יש "יִמְח

 ץֶרֶאָה אצות
₪ ₪ - 

 , סט פז ל זו את

 : םימכח יתפש
 כ'ק5ו סונונקס ןנולק ךכל סכק גו לכז סכנ פ'כ ס סוככ ל סינינפ
 :ל"וו כסמ כותל .ךכנו .סכוקנל גרס
 כ'5 ם'61 ץע : ססי)5מ סס סיכלכתמ ויפכ וכול ססט רתסמ

 ךכוכ 6לו טסמ סילסקמש כ סיוכילכ סידמוע םויקס י6מ6 |
 ל תויקס סג וכלכק) סדקס ג לט וקכרכמ כ'יו ס"כקס סתו6
 ולעכ ססכ ס'6כסמ | ןוליתכ אלדו סד<ס זמכ סודי)ומ .ססט
 ךככתנד סו .ללכ ךרדב סוה שפנ ינעב לכ וכרכתנו סימ ספג
 סלפוי ןופ< ססל קיפסס 63| ססמ סיכסהמ ןישט פ"ע6 סד6ס
 טסנס לימיו העדס ךפמ לכ5וב ס"כקס ינפ) וולגד סוכמ לטפח
 : סנועכ .תומסלמ וכרתיו ל"ס5יכ סתוס 5 5מסוז ססכ
 מלו תוטקסל ילו סומולק ונייסד דת סעפכ ?'כ (י'קנ) 5

 : יכ וככקיט ידכ .לו סם

 מ םופה ןצ
 תו ןוהינזל אמ ושיחרא
 יול חַרֶפְד אָפע לָּב
 ירא יו אָ ₪
 יי .ןוהַת ירי בכ
 0 סו ושופ רַמיִמְ

 " הוה גכ : ערב יס
 סי  רַפַצ .הָוהו שמר
 יו רמו דכ 'יִאָשיִמַח
 םיהלא אעְַרא . .קָפמ

 תוחו
 ן המחב 5

 יישר
 ססמ ןידל\ ספוס סילססמכ יפל . םתוא ךרביו (ככ)
 וכרפוס םויסס ףסו סכלכל  ןכללוס ססול ןילכולו ס
 ןכלכ 05 ךכל סלקל ךיקעט טסנס ינפמ 626 :סכרכל
 :קוביפ וכע לכ ירפ "ל . ךרפ :ללככ 6וס סוסו 9לס ע
 סלו דמס דילופ דסס סיס וכפ 0ל5 כמס 6ל סס . וברו
 אצות (דכ) : סנלס פ דילומ דמסכ וככו לכו לקוי
 שלו צ ןוטסמ סוימ סכנכ לכספ יקסכיפמ סוס . ןיראה
 םויס כ סכ שיכ . היח שפנ : סי)05 50 וכללוס

 ספכ סיעדוו ונווס 63 165 ופ) )"ו .וכפ רמלו 5)ו דכלכ וכל
 %קטס לכ6 ספוק םמוקכ "יפו סכק5 יתיכרסו קוספ לע יתוק גקכ :'פכ סוכ .85מ)] סמוקס יוָכרַכ 5 ו ווכככ סס וככו
 ס לע פק יוככסד 6)ימעו וככו ולפ בותכד
 ץינ6ס 55ופומ ,סיכוסנ ןואו סכ ססוכמ 5וסס 5%
 סעכ :לעופס 6

 ; :תודלוקכ וניוסד סיכ
 ספולוסס סלומ ןכפס 69וקוק ל"י ןומ6כ סויכ 6רכנ לכסכ ₪ 'פ) ליענד

 וע5עב ₪וס יִכ ךכ .וני6 ץכ50 5:ות תלמו .סכ לס תיווס פוס וכ יווססט "וגו םטדת רמלעכ וכ ספווטנט

 5רככנ רככמ סכומ 65ות '9| סוס)6 6ככיו גוקכנ לס ?'קד צ

 סוקמ ל"ג  םוומ סכ סיסוק םפנ 'יס גועלד ונוס) ו"טכ סנולס ספו ק :סוס יו5ס : סדוק סכ .סודק סקס סוסיט כויקיו יופ

 טיע שוריפ
 ןיא ןדנאה רפ זיא סוו רָבייל יִלֶא נוא הנה שפג
 םיִמח ּוצְרִש ש רשא ןָנְמְדי וו טוט סו תֶשַמירַה תויחא וז

 רָעייַז וצ טס מל | ןניִכְיוו ןאטנ טה רֶסּאו סֶד סוו

 רַפ יוז וצ זיא סו ן לניפ ּיִלָא נוא ףַכ ףיע לָּכ תא ו ןימ

 בוט יִכ םיִמלֶא אר ןומ ןייז וצ ּוהָנְל לגל ןדְנאַה

 דֶרָנַ (בכ) : מוג א סע א ןֶחעְויִג טָה טאָנ נוא
 וצ 1זָא רמאל טשְנַעְּבְג יוז טה טאג ןוא םיִהְלֶע סֶמּוא

 ָךייִא טרעמ נוא וג היא טֶרָפְבּורְכ ור ןנאז

 פיפ רָבאּוַו ד טיפ רַעָד נא סימה תֶא ואלמו
 יז ןלאְו ןלנייפ יִד גוא רצ ברי ףישמנ םימו יד אה 7"
 טָה םורד טָבייִרְש יישר . ררע רעד ףוא עמ =

 לוו תופוע יִד טיִמ-שיפ יד טָשְסְנְּבְג ה
 ייז ןרעוו ייז טסע ןעמ "נא וז ןופ טפאה ןעָמ
 הבְִה .ייז טה .םורד טרְעְמ לאב ל הע

 5 ל"

 טע שוריפ
 תויח יִד גוא ןרעָמ יו ןלאז יז וא טענעּב

 יז לאז טָאָג א באה טפְראַדַב ד ףוא ו
 ןעָמ .נוא ךוא ייז ןופ טּפאַה ןעמ לו שט עָּב
 א טסּואווג טה היִּבְקַה לייונ אנ יז 5 טֶסַע

= 

 טלאונ
 ר%

- 

 = ;שחָנ ןיימ נוא ןרעוו "טבולפ רָפ טעו שָחְנ רֶד
 שנ תּויַח יד רע טה םורד היה ןייא אַ יא
 ל ןיא ןייז טיג לאָז שחנ רֶעְר יִרכ טעמו
 ו (גכ)

 .תויָחָא ןינ ןנירד לא םִע בייל ןייא וזא ןיִצ

 תויח נוא ץֶרָע ית גנומריו) נוא ית שמר 5
 - ןימ .רוא :וצ עַל רֶרָע רַעְד ףוא ןיינ לא סו

 = =, שביירש יישר . ןֶראוְָג ד זיַא סע וא ב יחב
 ד ןהיצ סיוא לאָז / יִד ץֶרָמָה אָצות \ טייָמש םורד

 "3 אַשַחְרּה - אָתַה

 + בט

 : אפל אָיַמְמִיְּב אָמ תי

 - אָשפנ
 שחרו ריעָּב "הל אקי

 ֶה מאג בוא םיהלא ראי 1(דכ) :; 'וכו בָרְע י
 .:םוא לא ררע יִר הני היה שפנ ץֶראה אצות טנא

 סי 0 א ָ , ₪ צצ שירלי יש 1% ו ולה



 עָשַּב יטשרעָטְוא- =

 ד אנ עו טיְמְע ָפ .יִטשִרַעָטְנוא יִד םוראו) ןראזוג ֶפאָשַּב נע סו 7 4 יי ,
2 0% 

 \ - סולקנוא

 הוה הל אערא .תַוח /
 תי דַבַעו הכ + ןֶב |

 תו "הצל אקרא תוח
 לָּב תא הל אריעּב |

 יהל אערַאד אשחר
+ 

 1 בט ירא 6 אח

 דיִבעַג "רַמָאַו וכ
 אָנַמְלַצְּב | אָשְעא

 םיהל לא אנתומדכ

 ט סניגפ סד6 סעע .א'ת

 יישר

 ססמ ספלפ סס .שמרו 02 קוספ ליעל ןייע)
 ןיספ סוכלנג .וטסכ סיסלנו ןכלס לע סוטפוהו סיכול
 ם'ירכומכוק :ונכוטלכ ןרסו םמר .ןוטל לכ ,  רכיכ ןקומס
 ןגוקיפכ ר \ .סנויככ .סנקס .  שעיו (סכ) : (ןענעל)
 ס'כקס ל: וקונסונע . םדא השענ (וכ) : ןפמוקנו ש
 ולכקמ 3% סלככ ,סיכמלמס סומדכ דס יפל ןסכמ ינדמל
 ךלמנ סוס סיכלמס תפל ןד לוסטכו ססכ ךלמכ ךכופל וב
 סיכלמ) .סכומ ול רמסמ כ6קלב ונ5מ ןכס ולס סילמפב
 סימס 535 לכו ופסכ .לע כפוי 'ס פס יסיסכ (ככ '5
 ויכפל לסמפו ןימי םי יכו ונפמסמו ונימימ וילע דמוע
 ה סבוסל סינוסמסמ ופסו .סוכזל .סינימימ 16 סל =

 ןיכידק רמסמבו תת למגספ ןיליע סרזנכ (ד ?פינד)
 שו ססל רמפ סופר - לטכ ולב .סילמפב ןלכ ף5 סתללפ
 0 יבסכב ססעמבכ סס לגק

 סונע קדמו ןכפ ךכד דמללמ כוסכש
 טיע שוריפ = \

 ער ןֶראּוונ ןֶפאשּב ףאָנ זיא ץֶלַא סֶד םּוראוָו

 נוא ןְנאַטֶשִג זיא ןֶבּוא יונ 1זא גאט ןֶטֶשְרע

 כ לאז ררַע יִד א טֶפְראַדַּב טיִנ ןייִמ טָה

 תא ןפאשב טאַה טאָנ וא סימל שנ (הכ) : : ןֶהיִצ
 נמל ררע רעד ףזא ןָעייִג סוו תּויַח יד ץֶראה תיַח

 יו = ריִא וצ הָמָהְּב יִד גּוא הָניִמְל הָמָהְבַה תֶאְו ןימ ריא וצ

 רעְר ןופ גנומדיוו ילא נוא הָמָדְַאה שָמָר לָּ תֶאְו ןימ-

 טייטש םורד מיירש יישר ןימ ןויז וצ והַניִמְל דרש
 זזרזד

 < .בוש יב םיִה יקל אר ָּךייַה רעָייִז טימ נוא בֶראָּפ רָעְיז טימ טבאַמְ גיטראפ ייז טָה רֶע טסייַה סֶד שענ

 . א תישארב

 הָנַמְל ץֶרָאדותיִחְו שָמְָרְוהמהְּ
 וא םיהלא שעיו כ + :ןכיהמ
 ְ מלהְמַהְּבַהְ"תְֶוהְניִמְלְְראַה
 והנימל הַָמְדָאַה שָמָרְיילָּכ תֶאְו
 רמאיו וכ ; בוי םיהלא ארה

 תישארב

 ונָמְלַצְב םֶדָא א השענ
 ונתו ומדכ ,/מ5 ןירדסנס

 םימכח יתפש
 סע ןוטפכס סווכ סרכנ לכס סוס רככ ן<60ס תווק יכג ןפכד
 תופועו סיגד יכנ לָכ6 'ונו 65ופ .כיקכד ןויכ םינויקס טפנ
 םפנ 633 ףוגס ןוכטס) לןכופ קכס 6 ןומסכ סויכ 1503 5
 ותו6 סונ5וכ ויס סלפ סנולרפ 'ך :'ןגו כ"ו כיקכדמ תינוימס
 עו ₪ : ןק קווס) סנכפמ סוס :ןכ כלו) תויס) ס6- ס)סתפ
 בקכמ) .ןכ יסיו כופככ ןויכ ל"קד סנקקמ ןסמוק לע ודמעמ
 פלש פורוסכ ןכ יסוו 5 לוקו כמסנ סופסדכו טעיו כ"ה6
 ןיטקסש רפול ןכ וסיו כמ5 שעיו רמלס קוכופמכו 5 ןכ --

 ינפל סוככדפו סוכ6נפס ןיכוונכ ופכ "< ת : ןספ ד
 ךנמנ ס "כס מ"ס כ"5 'וכו 5מגקפס 6 ךכ ַס -
 ע'ו 'ןכו ופנקפו 5לפ - ליז ג" (י'נ)-א : כ5למכ
 סוכסנמס תסנקב סינטו 62 ס"כקס ריב סכ טיס ס"פ6ס ק'סד
 ןוקהפ סס) סיסי ל2 ידכ ןסכ ךלפי) ופונקונע : 05רכ סיפ6

 םו וכס סינוסמקתכ יסומדכ ןיס 6 יפומדכ סינוינטב
 " ענפפ 55 םודלל סינימל .סוקמ קיו וקכיניכ וסועייס סלע פ'ע5 . םדא .השענ

 ונלמל 65 סד5 סטע6 כקכ סלו א ןטקס ןמ קופר לפונו ךלמכ לודגס לסוס
 לארשי ילשמ

 םכֶרֶא הרָשַעַנ םביהלא רַמאיַנ , שּוג רָעיַז יא

 ןיְבאַמ ריִמאָל גזי טאָה טאג ּונְתומדב וב
 נאו שרר רעד . טֶלאָמְשג רעניא יונ א שמ

 ןָפאָעַב לא וצ םיִכָאְלמיִד טי ןימארב ךיו םאָה אנ
 למ ּוָא טָגאְזג ןיִּבאָה יז ןופ לייַמָא . שמ םעָד
 ונרות יִּכ שונָא הָמ) טְנאָטְג באה לייטא ןוא . ןיִפאָשַּב
 דגו* * 4 ד 2. * 7 2 -- 17--

 טעוו רע ןעקנעדג םיא טסלאז ּוד זא שטנעמ רעד זיא סאוו
 . צ ש- *% 2 1ו ז , ₪ צץ .+ . ד

 .םֶעְרְק ,טרֶפנְָג טאָ יי םאָה , ןינידניז = ריד, ןישקא

 - ןפאשב רַמאְל םֶדֶא הָשַעַנ טֶנאָזִג טְר טאָנ ןוא םוהלא רַמאִיַו (וכ) : טּוג ווא סע זַא ןֶהְעזְנ טאַה טאג נוא

 שטְנעַמ ןייָש
 < ליוו הבה ןופ תנע סֶר פא ריִמ ןנְרעְל נא ןופ טְבייִרש ישר לָכָש טימ נוא דנאָטְש רַפ טיִמ
 םּורְד ןייז אנקתמ םיא ןיא ףיז יי ןלעוו רָמאַט גּוא םיִכְאְלִמ יד ןופ טלאָטשִג םעדטאָה שטְנעַמ רעב
 |[ טנאזג וזא  ייז וצ טאָה נוא תושר ןמּונג ייז ןופ טֶה גּא ןטאְרַּ ייז טימ טאָנ יו טה

,+ 

 ו יא ןייז שנ טעו סַע זַא גוא תומר ןיימיוו ו₪ ןדנאה רַפ אוי זיִא שיִנָּפעָשַּב יִטָשְרָּבייַא
 טעו תּומד ןיומ יוָו ווא שיִנָפ

40 , 

 = סְד תיאר הָשַעַמ יד ןיאיהאנק ןייא ןויז

 ; ל

, 0 1 

 = 5 יא , שסנשמ םעְד ןיפאשב ןוש באה ךיִא םיִנ ךייַא
 ל

, 

 = "וא גצ ןייז יל לאָז רע רַמְולְּ ייל רֶזְנּוא ייזָו 1זָא ינַיְִדִכ םַעָראָפ רֶזְנּוא ןִיִא מלב



 ו ירו ו ו 2
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 יג ןטמ אפ₪ ףועכּו םיִה תְַדְב ּודְרָיְו ונתּומְדּכ
 איִמְשְד אָפועְבּו אמי 4: וג : 2: ₪ ל

 ץֶרֶאָהְַלֶכְבּו הָמהְּבַבּו םִיִמשה
 :ץרֶאָה"לע שמרה שָמְרֶהלֶבְב

 םֶדֶאָהתֶא | םיִהְלֶא אָרְבִַו
 , 3 טדנ טל חם ןירדסנס ת פוכופכ סיס36 52 א"

 אערא לָכְבּו אָרְעְבְב

 תי יו אָרְבּו זכ : אערא
 םֶלְעְּב הָמְלצְּכ םֶדֶא

 ןיהלא ומלצב
 םירוטה לעב

 6כככש סמד6 םויפו6 .סדלס (וכ) : סיכוסטפ יכיי6 '\נו םכופ

 םימכח יתפש
 סופדכ ל"ב 1 : םינומס ועפו 625 ל'כ ב : תופנקפסכ ספ
 ס"כקס) ןופ 5סד ס'כקס )כ ומ35כ שרפכ ןיל 935 סדפל וניכסש
 סופוכ סכני5 סנומתו ןנמק6ו 'פכ גיתכדכ סנומתו 03 סוס
 לע ךופסכ 'ופס ופכ וג יוטעס ל'כו ונ)כ סופדכ טרפמ ךכ)
 קויד ס35.ךימסכ :י'טרופד 6סו ן) יוטעס סופדכ ומ353 כמ
 סכ) סלגנטכ סוסוכנ) סס) ספכנט ןקווד קול פ"ס 10%
 ןקווד .ס55 י"טרופ 3 לפכ סוטמ ל'ועו סד6ס 96 6ככ ךכ

 יישר
 יותכוטהו ,ומ:עפ סע 656 וניד םיכ סע לכדמ סיסק
 : וסלכיו כוסכ 6לו סדפס 6 שכניו ודנכ סכנותל ב
 נס  .ונתגמדכ : ופכט ג סופדכ . ונמלצב
 יודיכ 5 סזס 9 םי .םיה תגנדב ודריו : ליכפסלו ד
 סטענ סכז ל קומסככו םויסכ סדוכ סכז סדילי ןופלו ה
 םיהלא ארביו (זכ) : וכ סלטומ סימסו ססינפל דולי

 ק'ודו ןקויד פומד לע י5ק סיס35 סנלכו ו יוטעס סופדס לע ילק ומלנכ ילדו 535 סוס)5 םנ3כ מנכ בותכד סומפ וכפי
 לנו (י'חנ) . םדוכי ') 5וס וכוטכו . קוכיקכ ןנילק יל ל"ב זך : ףוג סס) ןול סיכ6נמכו ףזג פי סד6 "קד 7 : ס'5כסכ 'עו

 %וסט למו) ופופ ןיטקס סוכ6למס יסע רכדסכ 36 סודכ ') 6וסס ודרכו כיתכ ךומסכו סדוכי ') 5וסע ודכוו כותכ ןלכד = <
 .סוסו קיד5 סוסיו סכוו סלע ופעד םיגס סדלס סע רכדטכ לכ5 5וס ט"כד ןר6כ שיח .לוכזס) ךכלוס 69 סיס סנדפ 'יפ5 דולי

 לארשי ילשמ
 איִד ץִנעָרָּפ לאו םאָנ ַא , יִמְש רפ צ שָהְש אז

 ןעד ןץק, רעוו . שְסְנעְמ םעד יפאשב לאָחְפ וצ םיִכָאְלִמ
 רעד םאַה ףיהד . ןהאמ לאו רע םאוָו ןינאַז תעדַא םאנ
 ד . ו 1 ד . ., ד ל יש ₪ ד

 טנאזג ןא םאָת רש ץיא .לשָמִא םנאָוג דיִנָמ רַעְנָבּוד
 | זי ד ד - זז 1( ז*' 2 +

 לאָו רע וא דיִרָי ;בעְד ףוא ןץיִראָּפ לאו רע טְכְפָנְק ןייז

 קירוצ שיג רע לא] גייל ןוא  יִלָּכ עָעַיש ןייא ןיפוק יא
 . דידי םעֶר ףוא עָמּוקיִנ תֶא טֶכָנְק רעָד "וו . עסוק

 וצ יִלָּכ יעיש יא בוז וצ ךאָנ ןיִבתיִנ ₪ רע שאי
 ןויש ייַּב יִלָּכ .יָנייַש וא ראָנ ןעָנּופיג םיָנ רע םאָח ,ןיֶפק

 טיע שוריפ
 סַעָר טימ ןטאְרַּב יז רע טאָה םּורְד עָטָשְרּביַ
 טָח נוא םיכְאְלַמ איד ןנעָו סֶד הָלעמ לש ןיִר תיִּב
 .שטְנִעָמ  ןייא -ןפאשּב ריִמאְק סֶרֶט הֶש.טְנאָזג
 ןִפְלאַקְג שיִנ .םיִא ףאָה ןָּבאָה יי יִשְמאַה וא
 רַפ ךאֶד זיא אָד נוא שמְנעָמ םעָר ןֶפאַשַּב

 ןייזררומ לא סָרקִפִא ןייוא טְָ ןייא ןדְנאה
 ןָבאָה םיִבָאְלַמ אי זַא ןגאָז לאָז וא היָּבַַה א
 סע םּוראָו שָטְנעַמ םעָד ןפאשב ןפְלאָהְג ךוא

 - לע, שחר אְָחר לָכְב

 רחוס :

 טאְנ זא עָמָשַמ זיא שטנעמַא ןַפאַשַּב ריִמאָל שטייט זיא םיִּבַר ןושְל סרט חשו ףאָד טייטָש

 עַד טֶראָפ טָה שָמְנעָמ םעָר ןפאשּ ןפְלַעָה ףוא םיא ןלאז ייז זא םיבאלכ יד וצ טנא טָה
 -רַעְר וא תּוונע ןופ הדמ ןייא .גוא ץרא ךרד ןנְרעְל וצ וא (סא הש ןֶלעמש וצ ןטיִמ רֶפ טיָנ קוספ

 :םֶרֶא הָשָעַא ןייִטש לאָז סָע םּוראוו םֶנייִלְק סעד ןופ תושר ןמעָנ לאו גוא ןטאְרְּכ ףיז לאָז רו
 תיִּב סעְדְטיִמ טעְררָעזִאטְניִרעְליִנ פָא טיִנ ריִמ ןְלאו ןפאשב לעונ ףיצ ןשי שיימ טאו
 ןעָמ סאו הָבּושת יִר גוא ןיילא ךיז טיִמ טעָר רָע זַא טְנייִמנ ןָטְלאוָו ריִמ ראָנ הָלַעִמ לש ןיד
 :ץוא .(סֶרֶאָה תֶא םיִהָלא אָרְִיַ) טייטש רָטייוו - םּוראוו טיי יִד ייָּב טייִטְש סורוקיִפמ םעָר ןיִרְפְמְנִע לא
 גוא דדי ןפאשב ןּבאָה ייז יג טיִנ טייִטָש סע גוא שמנעַמ םעְד ןפאשב ןיילא טה טאָנ שיט
 -רַמְנּוא ןנעָ סו ליגייפ דר ןיא גּוא  סימשה ףטנו םָי םַעָר ןופ שי יד ןיִא פיה תג ןגיִטְלענג ןֶלאָז ייז
 רָביִא נּוא שמְרֶה לָבְ דֶרַע רָצְנאַנ רַעָר רָּביִא נּוא זֶכְמְה לכו תּומְהְּב יִד ןיא נּוא הָמְַבִ לָמיִה םִעָד

 "זז צנ

 .רָע וא נוא תויח יד רָּביִא רע טגיטלעווג היבקה ןופ ןיצְר םעְר טוט רַע וא טְסייַה םֶד הָכּוז זיא = שנעַמ רעָר וא רמו ןררינ ןלעינ יי ןשטיימ ןאק ןעמ וא ןנימְלעונינ ןלעוו יצ ןשםייט עס = ןעֶיירנןושָל ֶר טָבייִרש יישר . רֶרָע רעָר ףוא ןָימְריַ טוט וו זֶה שפוי גְנְְיו יִלַא
 וקח ימוב חכו ווא רפא לוט ןנעו 'תוימ יר ריב ייז רפ טרניג רע ממ הכו 06 <
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 וא ו םעָראָפעָר טיִמ רֶסּולְּכ םַעְראַפ ןיינ ןימ שְנעְכ םער ןפאש'ַב טה מא גוא וטל פט א
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 פולקנוא
 .יוָכְּד ּהָתָי אָרב ןיִהְלֶא
 : ןוהַתָי 'ארְּב אב
 יי  ןוהַתָי ךיִרְּ חכ
 סו ושופ יי ןוחל רַמָא מאו
 ופוקתו אערא תי ולַמּ
 אמי יִנּונְּ ומול ּהלע
 לבב טימשְד אָפועְבּ

... 
.. 

 לע אשחר אָתְיַח
 , 05 ןיעודיק אערא

 9 תישארב א תישארב 2

 ותא אָרְּב םיִהלֶא םֶלַצְּב ומְלַצְּב
 ּךְרָכיו ים :םתא אָרְּב הָבְקְו רב
 םיחלַא םהל רמא"ו םיהלא א םתא

 דפ ןיטיג סס תופכי סיק תכס סתו5 ךרביו , תי ןינוריע - ס את
 , 03 ןיפודיק סס תוכי ק6 ופלפו

 15 ח

 ץֶרָאְה"תֶא ואלְמו ובר ורּפ
 | ףועְב םִיה תגדב ודרו ָהְשְבְכ

 ה
 ןוררסנס פגדכ ודו

 . סם ןירדסקנס סיפשס "ךועכו , טנג

 .םירוטה לעב
 תגדכ ודלו (םכ) : סכפ סד לפ5 ןוקילטונ סד6 , סמד5ס ןפש

 ישר
 סרכנ לכספ ה ול יומפס סופדכ . ומלצב םדאה תא
 ינע םפסו (פלק םילסמ) 'סנט סידיכ סככנ סוסו רמספב
 ןילוקס ספוכ י'ע סיוטעס טבטמכ ססומכ סטענ סכפכ
 כמוס סוס ןכו (לפפמעטס ס'לכ סוסו ן"יוק י"כבו) ן'ינוק
 םיהלא םלצב : ספוק למוסכ ךפספס (חל כויפ)
 ₪55 ול ןקוסמס ס%5 ופוסכ ךל עכיפ . ותוא ארב
 ןסלו .םתא ארב ז הבקנו רכז : פוס ולפי ןקוז
 טרדפכ 'וגו ויקוענ5מ ססס קקיו (ב תיססככ) כמוס סוס
 ;ססינפ ופלכנט ךעידוס ןפכ סלקמ לש וטופפו \ ןקלס ןכ כסלו סנוטסכ ספילכ סיפונלפ ינס וסכבנפ 9

 כמ6 סוקמכ ךל  טריפו ןסייככ ד5יכ ךל םכופ לו יט

 6 ודכו סתיכז 56 סיתטלפ םג ודלו ךדישו 620 'סמכ 'כ סיס

 םימכח יתפש

 תומסָּכו תויסכ סדול
 ך"יטס תהת ןמ;כ ןנוכק "5 זץ : כ"כ ומל5כ כ'פו ונמכ5כ סדק
 סורפ לע .סושמ לוס ספמ)מכ ככ וככדט "כ ןך : סטככו
 ָתיִס 5 ףס טימטת) סכקנס 95 עוככ) וככד טוססט )"ועו סוכרו
 ולס .ת6 םוככ) ס)וכו סנופ סט5ס .לכ6 .סנוכ סנופ
 סטככו וכרו ולפ קוספס ןמ עמטמ יכסו תעד) 596 יוטק ןוסד
 יסד .סימטט ונס) "סב ךכלוסו .(5"טרסמ) טוככ) וכרדס ימ
 "ועו 9" סכלכ 256 סז ןינע סמ סטק סיס דכ) - ןוב6כס סטטל

 05 טכוכ לכוסמ ךדפמלפ ז "וו רסס . השבבו (םכ) :
 : סטסס )ו סינלו סיכפ לע סוו5מ סוכל ה וכרדט םילסע ךדמל) דועו םימסלי סקס 6)₪ סכקנס

 ע שוריפ

 ןָנעָז ןכאז יִלא םּוראוו ןנעוו םיִנייז ןופ ןפאש
 נוא הָּבְקַה ןופ רַמָאַמ םַעָד ףְרוד ןֶראּוונ ןפאַשּב

 נעה יד ףרוד ןראְָנ ןפאְָּב יא שטנעָמ רג
 טאְנ ןופ" םֶלֶצ םַעְד ןיא .םיללֶא סלב היבקה ןופ
 םַעְד ןיא רֶמּולּכ ןֶפאַשַּב םיִא רֶע טאָהיא אב
 איִר וצ ןיווואָּב ךִז טה הָּב טאָנ סו טֶלאַמשג

 טיִמ רֶכָזַא מא אָרָב הָבְקְני רֶבְז (םימכח יתְפְש םיִאיִבְג :

 אד טגערפ יישר . ןיפאשב ייז רע טָה הְבְקְנָא

 לארשי ילשמ
 'ראָפ דֶלַעְג ךַפַא ןיִּפָטְג ןיִסייַהיִג ךיז טאָה רָחַס רַעָד . רֶחּופ

 "ָּחופ םּוצ ןיִפאָלִג לאָמ לֶהיִּפ זיא טֶכעְנק רעְד , ₪ רעד

 רע א , יִלָּב רעד ראָפ ןיִבייִלְג סוא םִא םיִמ יו לאז רַע
 < ראווַג יא . תקמל בורק רַחּופ םעָד טיִמ ןעונ ןוש זיא
 די . 0 1% . ++ .

 שגאז ןוא רחוט םוצ ןעָמּוקיִנ זיא ןוא רילקעמ ןייִא ןיִראוונ
 +: ז 5 צ . . 91 + 2 2 א

 יא טאָה יִלָּב ןויד וא ריד םיִמ ךיילג פייוָו ךיָא םיִא וצ

 . לָבְמִמ  ןייַא םעָפִע מ מינ ריִמ טסו , אוד זַא . ןּורָסַח

 טֶכַּב רעְר ןופ רל :פ"םעד ןייז עידומ רעפייק סעד יא לעונ
 - ןיפוק טיָנ ריד ליב יז ו רע טעו)

 "טסענ רמלנ- רככ 630 ל"ק (ע'כד) ך :

 % םופסתל

 < םעְד ףוא רחוס רע זיא

3 

 רילקע
 < רע טאָה הָאירְּ רָמָשְרֶע רַעַד ןיִא זַא עַמְשַמ זיא הב טימ רָכְזא ןיפאשַּב טה טאָג טייִטש

 זאָּב רֶכְזַא ןֶפאשָּב
 ןפאשב הָלָחתְַל טה רָע וא ץורות רַעָר .הָז ןיִפאַשַּב ןופ רַעָר טָה נוא ןמייז עְנייז ןופ טייז
 < שטיִמ רֶבְא ּוניַה ןעייווצ ףוא טייט וצ יא רע טאָה אָנ רַעָר וא תורגצ ייווָצ טיִמ שטְנעָמָא
 יִדייַב ןנע] ייז זא עידומ ראנ קּוסָּפ רַעָר ריִמ זיִא אָר וזָא זיִא טָשֶּכ רָמּושאֶּפ 0 נוא הָבְקִַא

 א ןְֶראוונ ןפאשַּב
 יז טאה טאג נוא םילֶא םתא דָרְבר (חכ) : ןעוג זיא הֶאיִרְּב יד וז יוו שרופמ רע זיא .רָטיי

 ששי"

 = ףווא טֶרַעָמ וא וגו ףייא טְרעָפְכורפ ייפ טְנאָזִנ יז וצ טאְה טאָנ נוא יחל םָהָל רָמאיַ טֶשטְנַעָּבִ
 -ןֶא השבכו טייטש םּורר טְּבייִרָש יישר יז טיוב נוא ָהֶש'ְבְכְ דָנאַל סְר טֶליִּפ רַעְר נוא ץֶרָמְה תֶא אָלְמ

 בוא יל :ןרפול ןייק ןייז טיִנ לא איז זַא בו םַאְד נוב ןעק ןאמ רַעָר זַא ןֶטיוו וצ ואוא
 ןופ שיּפ איִר ןיָא יה תב 2

 : ןייא ןמּונג טְה טאג שטייַט זיא סֶר ייִמיילצמ תא חקנ טיימש הָטייוו ןּוא רֶדְנּוו

 = נוא ןעווג זיא האירּב יר וא יוו שרופמ םיִנ זיִא גוא גאָט ןֶטְסקעָו םער ןי

 - סר רמי ןנעָי סו ל יד זמ .נוא סימָשַה ףשְכו םָי םַעָר



 - תישארב א תישארב

 לעת תשְמרַה היִחדִלְכְבּו םימשה |
 הגה םיהלָא רָמאָ 5 +: ץרָאָה |
 ערוערז |בָשעילכ"רתַאםְּבל יתתנ |
 ילָכ"תֶאְו ץִראָהילֶכ ינפַלע רֶשא |
 ערז ערז [רפ וָּבירָשֶא ץעה =

 תיחילכלו * :הָלָכִאְל היה סבל
 | לָכְלּו םימשה ףש "לָכְּו ץראה .

 שפג ובירשא ץֶרֶאַהְ"לְע שמוה
 הָלְכָאְל בשע קָרְיְילָּכִִתֶא הָיח
 לָּכ"תַא םיחלא ארו * :ןכ"יהיו

 8 .סולקנוא
 אָה ₪. יס פע אר
 / לכ ןוכל : תיִבָהָי
 | 4 העז רַבְּ אָּבְסע
 = = .לָכ יִפַא לעד ערדזמ
 | 3% ז נלי לָּכ תָיְו אערא
 | רד "אלא יִיִּפ הב
 הא .ןוכל עְרדומ הטרז
 | - חי לָבְ ל ו לָביִמְ
 = אפוע "לבל אעְרא
 < שיִחָרּד לכל אָימשד
 אש חב יד אערא לע
 קוהי | לב תָי ..אָתיַה
 וכ כ התו ו למל אב
 י ל-5 תי י | אז אל
 < ארחל ןיקת אָחְו דב

 הוהו
 רשא , ספ ןירדסנפ פימ לכ)ו ,, סע ןילדסנפ סיסי סכ) , ספ ןירדקנס סיפ כנו א"ר ."

 ,'פ ס)'גפ סיס)6 ריו < ה
 / םירוטה לעב 0
 < לכ60 ןניש "מכ זמכ כדס ןפ יכס ןט ילפ וכ כמ5 'םמכ '5 ךפ | יכפ (טכ) : סיסטנפל ודכעספפ 'וככ פג ודרכי 16) 6 סיס סגד %

 םימכח יתפש ;
 : ודרו וככו וכפ סטככו )"לס .כ"6ד ספק .דנ) 5'דו 4%
 ומכ סנס )כ5מל .כוקכס סתו5 סוטסט כמ6מ "יפ (יקכומ) ב
 סד6ס 96 591 פוננופסו סיכטעס קר )וכ5) סימ) רפוס 500
 69 ךכ סככ סס 6לו ססכ סידוכ ס5 סיס תגדב ודכו כיקכדמ

 / 37 ןופסכס = 76 יסלססט כסע קרוק וגו יס לוס = 2 ומוימס סנוכ6 רוקס) 53 וגו ףוכו סל .- | 57ק1 סולכ תימס) 691 .םונ)י6סו םיככע קר כוכ6) סד6) כסוס |
 . יס ףיפו . יששה םוו (פל) : לכ ₪5 סכל | < כ תימָס) לקוד עמכמ * + (תותופ 'ד 'פכ .'יפו) סכ6למל

 . 0 2 ליו 'וגו 22 לכ 6 סכ) יקסנ סנס כיתכ 5 סד ו"פר) ל מ פ'פו < כ סס) רתופ .סול65 סתפ )25 סס) ריס 5 .

 | ט'ע שוריפ לארשי ילשמ 2
 מ - תומ יל ןיִא נוא היח לנו לַמיַה ץפ קעסא יי שם וצ םֶכאָו קא ןיִראָונ זנב - רילקעַמַפ :

 , האימראר מכ הרעה א קרמל דר זמ העדה מש
 א 1 4 99 מ ית ןנ הנה מנ ₪ טאָה טאָ ןייק ןוש רע םאָח טרה רע - םאָה טכענק רעד ו

 . יז סו ירו מוז רָצְבטיירק יִלֶא ןָבעְנְג ךייִא ּבאָה ל
 4 "עָבילטיא נא ץּנה לב תֶאְו דָרָע רעָר חףוא זיא וו ץֶרָּכ יפ לש טעייזג טרעונ ןֶמאָז :

 ה ןמאָז ןדנאה רֶפ ּויִא ןָניִרְר סאו יכיז םוב ןופ תּוריִּפ טסקאוו םיִא ףוא סו פיפ ינ רש םוב
 \ = תח לו \ל) 1 ןסע וצ .ףיימ וצ ןייז סר לאָז הָלְנאל היה סל טרא  רדננא ףוא טעייזנ טֶרַעונ סו
 = למיה םעְר רָטְנּוא ןנעָז סו תופוע יִלַא וצ נא סמ ףוע לכ דרע רַעַר .ןופ תויח ולא וצ בוא
 - .תּויַחֶא יו ןיא טָה סוג כ שָפָ וב רֶשא רַרָע לָל ףוא סו גנּונמְריו ולא וצ וא ץֶרְָה ל שמור ל

 ( טּבייִרְש יישר . כ יִחָי ןָמָע וצ הלב רָצְכיִטייִרק עָנירג ולא ב של קי לב תא ןֶבַעָע יא

 "= ןּעְנְנטיִנ טֶה נוא תזַה ירוצ נוא תּומָהְּ יד וצ ביו ןייז טימ םֶד טְבאַמְ יל שחה
 .3זארג ראנ שיילפ -סִד ןסע ןלאז וא שיִנְפעָשְּבְצ ןטייט ןֶלאְז ייז .בייוו ןייז טימ ם

 שיילפ ןעווג רותמ ייז טאג טֶה רֶדְניִק יִני שמ הנ ןָמוקְנ זיא כ זא נוא ןֶסע
 ל 0% .טאה רע 24 2 הערפל שט טָה טאָנ וא פיל

 יישר
 \ = ססל סוטס.ץראה תיח לכלוהלכאל יהי םכל(פכ)
 | = קיפסל ותססלו סדקל ספלס לו מ לכ6מ) תויקו סומסב
 .סנכ דסי ולכסי כטע קרו לכ ךס לטכ לוכפלו י סיככ
 פסס םמכ לכ רמ6גס לטב ססל ליפס סכ ינכ וסכסכו כ



 :7 הָאְעיבְש
 + .י* : םָאְבְצ חנְו דָבַע יד הָתְרבַע .

+ 

 הָאְעְיְבַש אָמויְּב %

 ל "ינכ סכיקנ סכמכ 'טינכ רכז : סיס רס5 ר"סר6 וכממ
 ₪ םויפופ 'ד ן> טס פ'כ . סומטס מכיו יטסס סוי (63)
 םוופ ד ןכ סט ת"כ ןכ6ס לנפו סימטס ומעשי ןכו :"טפ וכ
 גס. םוס35 .לכיו (2) : םויקו5 'ד ןכ ססכ ס)ועס ספמש
 ת6לק ופו6 סימי םדממ ולמ6ס וסז דפסו ימלטולי-
 . סיו ןל61 סיפט ססש סספ םכסס תוכ6כפ 'ג דל ופכ639 "2

 יישר
 ולבקיס ל מ'פ ססמע סנססס רמול םיטלרב סטעפ רמגכ |
 סלכפ יקטס סוי 5'ד סרופ יטמומ ססמס לסרטי ססילע
 ס'ס) ןויסב .יכ 5 לוס יטטס .סוי דע סידמועו סיטק מ
 שכלי לכ וקזקפנ סכוקס ל6לקי ולכקט ןויסכ 'ו סוופש =
 סוי וסזו סקע סלועס 5לככ ולסכ כסקכו סיססלכ <
 לכיו (כ) : סלוק ןפמל ןקומס (ןויסכ 'ו סוי ומוחט פ'03

 סדו כטנ נ רמו ש'כ . יעיבשה םויב םיהלא
 טדוקס לע לוספ ףיסוסל ךול5 ויענלו ויקע עדוו ונוסש

* 
 וממש

000 

 ז + 6

 ט'ע שוריפ
 ויִא םֶע נוא נע יהנ טוג רָעייז זיא םֶנָע דאָס בופ =
 ןגראמ ןֶראווְג זיא סע נא רב יס טְניִבָא ןֶראָוָוְנ |

 םּורד טְביירש יישר . גאָט רסס רַעְר ששַמסי
 תיִשאַרְּב הָשַעַמ ןופ אָל סוא םַעָד יב שימש

 == תושארב ב א תישארב

 מ דֶאְמ בוטיהנהוהשערשא
 + יששה םוי .רקבדיהיו ברע
 םימשה ולְכיו א בפ

 -- 'פכ

 / טאָנ 8 יבשה םוַב סולה ו טפשרעָ יִרְעַייַ יל לא גוא סט לכו דָרָע גוא ץֶרְֶח ןלסיה י 8
 ע. סו גְרַעוְ ןייַנ הָשָכ רש יתכאל גאָט ןֶטָּביִז םַעָר א .טזאָלְג סוא

 0 ן - 5 גאָט ןמָּביִז סע ןיא גַרְעונ ןייז טזאָלנ סוא טה "טאג םיוטש -
 אשה ןיִּב תָבְש במק סע 6% יו] םּוראוו ןנ בש 2 סע - עו ןופעַרָש

 , 2 4 = זמ

 על ץראָהו
 ֶביְו כ םויּב םיהלא

 = השע רַשא ותְכאלִמ ְע בשה רב "1 008 || = כ יז ָבִמ
 = | "דיִלָּכַמ יעיבשה םּוָּב תבשיו = רנו \
 - = ,.ותכאלמ |, סליגפ םיסלפ )כח, ס ןינות לי סכטס :5ר סלל כו , ח'ק םכפ ונכיו , ס'רו 2/ףד טיככדכ םדוכע תפ פכ8 ערפ יח את +

 0 םירוטה לעב :
 לכ ןיפיסומס יס יפוכסס .סזי לקוכ יסיו לכמ יסיו כיפכ ןילו
 רעה ספסו ןמס תוכטיו ךדיפו כס 'סמכ "2 ,תוכשו :םדקס לפ
 רי ספמ 69) םדוק תכס ןותכש 'ס לכד לש5 5וס ןמס 'פכ כיפכד
 7778 םוכפיו םיססככ יפו 'וכ זמלכ 5% סדוקמ סז סטמ סס) למ6ש
 סויכ
 . ןיטודיקכ סכופדכ

 פכטכ דכינפ קספ ןמסס דמנמ 6'ד . ןמס םוכטיו יטיכטס
 :ןמכ וטדקו ןמכ וכבכ וטכדס סמכ זפל "ד

 בש םימכח יתפש
 = סוקימ .'ד 'ִסָּכ ןנירמסדכ ימס ןמ רכ6 ) רוס69 ךוכלו )ילוס
 וכיסוס) .ךוכ ספ) סס) סרוס5 םו5מ סתפס סמסכ סג יפו
 סככאו .רמ5נ 05 335 ול רוס6מ 5טוספ יתס ןמ רכ5 לע
 רכ5 ןכ .ומכ 60 ססימס 5)ו )ופוס 19 רת!מ סונ6מ ססמט
 הפ" סנופ סגו .סנממ םיינפס ו לי5וכ - כקופ ימג יקס ןמ
 ..- וכסנכ סל לסלנ רטבסמ לע :סישכ 6סו וכ כ :ךככ
 ,5ר3 ךל) 'ופ ל: רטכ .סככ .רותס) ךללןס קג ינכ 153מכ וכסכ
 שקד 1 :ש'ע " פ ףד תככ 'ג ףד "לע ב: ןר6ו סיפט
 ג סכ5למ סט סע ןוודמס עמכמ יפוכטס .סויכ סיסנ6 לכווד

 ./יפוכטס = סווכ .קובטוו כיקכ כ 4 וכ סנכל ₪6 יעינטס סוסכ ם וכ סנכנ ויעגלו ויסע עדוימ סקס 6

 ססנפנ סכ6למס ל"ר ם : לכ סכ5נמ וב סטוע סוס 505 עפספ | סוס סמ ס'ד סויכ וכ סלכ ומלכ .ע ס6לנו סלעסס
 5 טיפ תמסס 335 סככ ו)סכ ססכנ סדפ וגככ כ"כ עי תכ::כ התלכ ססוגמ םסכ תכמ סכ פ סמוממ לסח סלועס

 | יי 0%90י60) ספכנס דפ יעוכסס .סווכ | סוס36 לכוו .סוסוו ןכ
 - רומל ₪ סבטס 5רכ ןכ סרוקכ קוכע) 5000 סס) .וסנפ ₪ סלופכ .סמונפ .ספוס 5) ילו וגו סוס)6 5ככ- וכרד םוטסכ: =< : ו סכופס ליכשכ קוק6ככ ליע) "פדכ נ"ט וילד עו ןכ6ו סיפכ ופייקקו 55 סמונמ 59 ילו "51 ם-: ספ

 טשרשו ילשמ
 2 "כ ןיא ראָנ יִלָב איד ןיפוק וצ טאַהיִנ םיִג קשח
 . 6 ץמּוק םייהָא םיִנ ןעק רע וא םֶכארְסַּב ךיז רע טאָה םּורא

 2 ארו יִלַכ- .איד ןיפוק םזומינ רע טאָה  גידייל רש ןיָז וצ

 / 5 שֶלאוָנג טינ םיא יב רַש רעד םאַה ץעָמוקיִנ םייִהֶא זיא רַע
 4 וצ א

 מ טיִמ טאַהְג יאנה ןייא טאָח טאָנ זַא ןץייונ וצ ףניפ זיא אָה ןייַא םּוראוָו אַה ןייא טימ יִשָשָה | \
 , באה םויקא יז ןל עו הרות רעַר .ןופ םירָפְס ףניפ יד ןייז םייקס ןלעוו לארי יד זַא תיִשאָבְּב |
 ." העמל ששה םוי טָשּפ רעָר זיֶא וא רָרָא וח ןֶּבאַה טיִנ .םויק ןייק ייז ןלעו) טיִנ דַא נוא /
 - הָרּות ןתמ וצ .טיירָבג ןא ויא רע סו ןויָס ןיִא גאַמ ןֶטְסְקַעָו םעָר ויָּב ןטְראונ תיִשאַבְּב ו

 .ןופ הסט שיִנָפִעָשב סר טזאלג סוא | יו טאָה םָע רָמלְּב דָנעְל:רפ ןראוָ ןנעָו ייז וא" ₪
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 | םירוטה לעב
 םדוממ סנופס סיסו סינוטלכס )2 ודכ6נש םכ ימיכו סנועסו = םנ 8 סיס)6 ךלכיו ךדילו 620 יכימסד 'ג . סיס36 לכו (2)
 סררפנ שט ומכ ססככ6 ₪6 ךכיכו םינש ספפ ךרכ5 ךכנוכ = למס ךכיכ סלועס ללכש סעסכ .קמלי 95 סיסכ6 ךככ% דיל

 . יישר םימכה יתפש

 כומכ סרקמסו תכסכ ללכ דרי לס ןמכ ופדקו . סנטמ = !5 יטיכסל סויכ ק5רַכג ססונמסט יעיככס סויכ סוסל6 לכ ספל יטסכו סלגננ) לפוע ססל דרי עוכטס תומי לכט כ = גיפכד 5 ריפס יפמ כ"ו צ : ןכלו סיפכ סומייק ספונפ ןפנ וכככ .שדקיו ךרביו (ג) : סכללמס סלמננו צ ליכמכד 55מנ כ"5 תכככ סרופכ סיקסוע ךכנכ סכ5:מ וכ סוספנ
 ₪ 0 , .- , ו . 2 2 - 2 ., ; 8:5 סלומג סכלפמ סניש סהונמס קחזו תוכ6נמס לכ ןו)כ וס

 ושעל ם הלא ארב רשא :דיפעס פ'ע ר עמסמ סכ6נמ 'כ כמ0 סמ ססק 6'דס יפנו סככעס ךרד
 :סימעט יטט) ךיכ5 ךכנ יפסס סויכ סיס)6 לכו כוקכ) מ"מ ססק ןוטקרכ סעטנו . ןוט6כס סעע) ךוכ5 ןכ) שפמ סכ5נמ סמפס

 מפ ףוג וניפס רכד 6וסש סנועסס רדפכ 5יסט סחקפס לע סכפלמו סתורכ רמוכ ךויט ןילק פ"עו (ו"מנ) . ("טבסמ)
 ותוכשו 89 סלולו .סוו דוכעכו לועע) םיחרכנסו סדפס עכט סיס ספוככס ימו) יפוכטס סוי פס ףכי5 5) וללד פ'סד כ"ג פ"מ
 = :סני] כס וכו יעיכטס סוו ת6 ףכיפס תשס לכ6 .כטוו ןיפמ ככמ .סנועסו ווכסמ סלכ ףוגס כ"ו הוכנו טופ) עכטכ סיס 531
 . .ירקופ 60 50 .סכרַכ וז סמ פ'לו כ : וילע וכפנ כוכס רסס דע וכפנ) עוגכמ תולמלו .קונלו תוככ) סנועל עכטס דרי 5
 = כמו) שוו . םעוגלג; רמוע קכ םיפי רחסכמ .לתוי םכסכ סיס 62 6כס כ35 סומו ר6טכמ בקתוו קָכטכ סוס 05 596 סכרכ
 13 .סנפכנ יטסככ סמ ןמס םכרככ וכרכ ס'פ5ו לכ וכ דרי חס ןמכ וטדקש םדקוו כותכו סכרכ 5וס סוי לככ ןמס דכיט ספד
 | םילסמ סיס רפוג סוס 06 .סופי רחסכ 6סד םוכסס 695 'יפ ןמכ וכככ )"ועו (ס"65) ותכככ סקספ 59 וקרכ 'ופו והכרכ
 ו קעונלג) פסו כמוע \םונסו כמוע 5ק 656 ןולכופ ויס 55 6 ף6ו םסכיו סוענופ םריו 'וגו ןכיתויו כיתכדכ תכסמס סוול
 : טעומ ןמזל סוסש ןמס םדוכי לוכככט יניעכ סוס סופת רכדו ("קנ) ר :  סכיכ תפסוה וסזו םורסמ סיס 6) קכטס סוול
 | ₪5 תכטס סוו ₪6 טדיק י'פסט םרודס סז פנווכ 32 ךכופל טדקוו ךככיו תיקפככ סטעמכ כוקכס כוקכו סנט 'מ ונויסד
 כ'סנו דגנ סרוק סלכדמ יפלו לוקככ סי 5) רוכידו ךולס "יפלו ןתמו חסמו סכס)מ ןוגכ ז"סועס יכרלמ לכד 13 פוסעל
 ,כמו) סודקס סו ונוממ לע ופגע דומעסכ לכוי 59) ומחל רססי כ"ק 'וכו ףוסלנ 6)ו עכונ 5) ןס רמו) סדפס כ) ל ס)עוט

 | סכרכ סוס ןמכ 5קוד ופלו סכמנמ וכ תוטעל 5)כו תכטס סוי ₪6 עדק) ודכ יכטס סויכ ןתכככ )פקס )"כ | 'וכו ךל5%--
 ויסרס יפל ןמ טקנ| סטוזקו סכרכ ךויט] ערופ ינסו ילע וול כמוה ס"כקס תככו קככ לכַב 836 סירחס סונמוכ כו סכודקו
 סויספ ךכיס) וועננ 65 ןיידע יכסט סנועכ תכט יבמוט ויס 62 ספיככס ןמזככ יפלו ריכסכ %) טועממסכ לודגס סנס וגיניעכ

 | , ט'ע שוריפ לארשו ולשמ
 "וצ תָּבִש ברע וצ טויצ איִר רַעְהיִנ וצ טיִנ רע ח שֶנּפיִג ןיש םאָה רע םֶנאיְג טאָה רע יִלָּב איר ןעָמָנ צ
  ףיוא רַע זּומ םּורָד תָּבַש אוצ ןיוש סאָר רַעָהיִנ לג 5 ןשי רע לוח .םוקנ .ע רעד ו 8
 יִמייצַּב תָּבש בֶרַע ןאָמ ּוצ הָכאָלִמ ןייַא ןיִרעָה 5 0 550 6 : ןוא רַתופ םּוצ טרעקנ םוא ךיג טכענכ רשד ךיו םאַה
 םאָה ןורפח ןייָ ריא ןיָא ץעֶנופיָנ באה ףיַא םּוראוָ דָלעָּ ה'ּב טאָי רָּבִא ןייז תָּבַש לַלָחְמ טיָנ לאו רָע יִרָּ ? :ּ + < ןייִמ םּוא ריס רעק ןוא יִלַב ןייד פָא ריד םעָנ םיִש טֶנאָז
 רילקעמ רעד רימ אוצ ּומסאַה סאוָו טרָפְנִעִיְנ רָחּוס רַעָד םיא
 ;; . . 1 ד ד גס % ₪ *, 5

 רעָדייִא יִלְּב רעד ןופ ןורסה םעָד טגאטְנ ריִרפ ריד טאָה
 , עי 4% ד צ * + ל ₪. 7 ד

 ןוא ןיִראָיִג הצגרמ םסיב ןּוא ןיִּבעְגיִג דלעָג טסאה אוד
 - קיה ד + 0 של :ן * םיינא .

 םּורָד תָּבַש טְרִעְו םָע עְַביִכְלַעְנ טְכַעָר יי
 רעָטִצַעְל רעד זיּב הבאלְמ ןייא ןאָטיג לע טה
 ןייז טזאָליִג פוא טֶה טאְנ זַא טייִטש םּורד עַגְר

 שה רֶע סוו גרעו) עָניז יִלָא ןופ הֶשִע רָשַ והָכאָלמ לכ גאָט ןיטְּביִז עַד ןיא טָעּורָג טאְה רַע גוא |

 ןופ תיִלְכִּפ רעד ןצנאנ ןיִא זיא לשמ רעד ,םפוקינ םַסאַה
 רשיונ ייל רָמּולּב גאַט ביז םַעְר יא הָבאָלְמ .1- צ ל = . . 1. . : . 5
 :תָּבַש .בָרַע ןיִא הָכאְלַמ יר טֶזאְליִג סוא רע טָה תַמָאַּב רָּבְא טֶזאְליִג סוא גאָט ןטּביז םֶד ןיא טה

 זיא סע גוא טעו רע ףוא ןעוויג ןוש יב שיִנָפַַשב ילצ םּוראוו ןינָז וז ןאק ןעָמ רָבֶ
 ןמיקג ויִא תָּבַש ןֶמּוקְנ ויא םַע רֶלאַּב יוו גנואור טֶסיִיִה םאָד הְחּונְמ ראָנ ןעְננאְיִג פָפ טיִנ ןיימ

 יבשה פייב שמ הָבאָלַמ אי ןיִראוָויִג רֶַמְגִנ ןיוש זיִא סע גּוא טְזאָליִג סוא ךיז טֶה סע וא הָחּונָמ

 !רַש .גוא ותא שדקו גאַט ןיטּביִז םעָד טָשְטְנעְביִנ טָה טאָנ נוא יב סוי א םיִהלֶא ד (ג| :ןאָיִנ
 ש 4"

 ,ףאו .יִצנאַנַא םּוראו ןמ םעָר טיָכ טָשְמְנעְביִנ םיִא טֶה רע טָּבייְִש יישר םֶיִלייִהְיִג םיפ טה
 נצ ןיִלאָפְג זיא גאָטייִרְפ םּוא גוא ןושְפ ןייא וצ לוטְסעָמ ןיִא ראָנ ןיִלאָפיִג ןמ רעָד ויַא |

 | םֶר טיִמ ףוא טְניִלייַהיִנ םיִא טה גוא ףוא תֶּבַש ףוא ןייז לאָז סע יִרְּב ןושְרפ ןייא אּוצ ךיִלְמְסַעָמ
 .ץא רב א ווא :םּורֶאְוו ותכאלמ לָכִמ תש יב יי ןיִלָאָפיִג טיִנ ראָנ ןמ ןייק זיא תַּבש םוא זַא מ
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 .תישארב ב תישארב סולקנוא | | פי

 יש פ : תושעל םיִהְלֶא אָרְּבררֶשא
 .ץראהו םיִמָשה תוְדְלות הָלֶא י
 םיִהלָאהְוהי תושעםויּבֶארְביִּב
 הרשה חיש !לכוח: םימשו ץרא
 בשעייילכו ץֶראְב הָיהְי םרמ
 רוממה אל יִּכ חַמַצי רט הָדָשה

 הוהי

 כ | אעָקֶאְו אמש
 יִד  אָמּיִּב .ואיִרְבִתַא
 אעְרֶא םיִהְלָא יי דבע
 יִליִא לכו ה +: אָיִמְשּ
 וה אָל דע אָלְקַח
 אָבְסַ לכו אב

 הַמְצ אָל דע אלק
 אָרְמִמ תיִחֶא אל ירא

 יי

 וס ןילוה םיפ 3> , כי סגיכמ םועע סויכ ,סכ פוחעפפ ךכ 8פוי פודלופ ס6 א"ר

 םירוטה לעב
 זיסי תוכלכס .ךפי6ו ןפלמ יתזילכ ₪6 / ךרכל קא יפייס ספט דפ
 ססכ26 םוכזל ססככ5כ םזיפו6 . סללככסכ (ד) :ךליכ סיל!סמ

 יישר

 ססטעו לפכ תכטב סוטעל סיולכ סתיסמ ש סכמלפס
 סיכומסס . הלא (ד) : ר'כב םכופמס ומכ ימסכ
 םארבהב ץראהו םיטשה תודלות :סלעפל ת
 . .ןוטסלכ וסלכנ א סלכפ ךדפל ."ה תושע םויב
 'ס סיב (וכ סיעסי) רמסנמ ב ספלכ 'סב ספרס "ד
 סימלוע ינפ לכי סטס לט וללס םויקוס '53 סימלוע לו
 ומכ זמכ 6'ס) 5'סכ לכככ ג סוס סלועסט ןפכ ךדפלו
 סגועקב סונסל סוחפ סלועס ךכ סטמל סמוספ "סט
 ןמז וסוסכס סיקידפפ במופ :ד"ויב סככנ לכס סלועו
 ודכים זמל | (םוותוקכ סכטק םיסס "+ ופכ סיפעומ
 ספוקספ קסז 6'קכ ד תש םוסלל סטמל סיעטלס
 םרט (ס) : סע ךכד טדכ) סטמל סמותפו סודדמ כמ
 סוס ה 55 דע ןופנ פכקפכס סכפ לכ .ץראב היחי
 כמסו רםסכ סיכפס למול לעפנ וניסו סדוק ןומכ ניסו

 ךדי6| 525 ספל 'כ . סימטו ןכ6 (ס) : ןכ6ו .סימס ו6כככ
 ןכ6 סטעש ליכטכ טיפטו ןכ6 לע ודוס סמ סומשו ןל6 לע ודוס

 םימכה יתפש

 36רפי ינכ ורמטיס דיסעס לע: רמסנ 5רקמסט רמופו י"סר
 פוסענל ₪ : ם'עו ןמס תדירי ןמז כע סקוד 16)| סכטס 6
 פ'קד רך : סטעו םוס:6 63 06 כופכל )"יסד עמטמ 5300
 סוכומ6ס סוככד5 יפק 606 רכד סוט כ'מ6 טרפמ 6 590
 ןוטמכ סויכ ופרכנ ןכטו סיפמ פוד)וק 66 ל"כ א : סנעמל

 גקכ רבכ לכסו ח"ו 'ונו תוכע סויכ ס6ככסב 6רֶקַכ םרפונד
 ססוקודלוה פוכר) סימסס 06 תוכופמ וסי כמ6מַכ לוע) י"סכ
 5"ס ס6רכרַכד סכק וג יסד )"יו סיתודלוק תוכרל ןכ<ס תלו
 סלכוס לכל םיפמטס פודנות) ןכו כמ5אמ סוס סימס קפיככלד
 ו65יפכ לעופכ סיקלוממ ויס ומכ דקוופ כמ6מ סוס סדלותו
 רמממכ וכ רמכ) 'וגו תודלות ס26 כיסכ ןכ) לעופס 06 םכס ןמ
 לה6 סויכ טועס ערוזס ופכ תודלוקס סג וטלכנ סימכ תהיִרַב
 %65 ס"פו ב : סמויכ סמנע ינפכ סטקו סע לכ 5וו כ"ק
 םרסמ 6)ו ל95 םכד 63 ןוטסכס 'יפכ 50 סו 5וס רק5 רָכד
 "וט יפכד "יו 'דכ כ"ג טרודש תויסג לוכי כ"6 ללכ ספלַבְסכ
 "וגו סומע סויכ טפככסכ 69קד 6פוס5 סלככסכ יאק ןוססלס

 סזי6ו 6'סכ ויש סיעדוו ונוס 6 סז 625 936 ג : 06 6"סכ ל"ב ס6ככסכ ןכלסו סיפטס לכקד 6שי06 יסק 5"ד יפ5 6
 "פפ6נ סמ) ססק ןוטסכ סעש)ו 'וכו סלוכט ךדמ) 'ופ ןכל פוטע סווכ רמ6נ סמ סטק 5'דס יפלו סומעט ינסל ךיל5 ןכלו ד"ויכ
 לזגנ נוסו לכד .סס סוס ל'כ 5ל ןוידע תוכיפ 'כ סוקפכ 'יפ ןך : ט"כד פוקנמכ רמק סעט 'ויע ד : 5'ד 'ופ ןכ) 5"סכ ס5ככסכ

 לארשי ילשמ ט'ע שוריפ
 רַאָנ תוָצָמ יז ןאָמ לאו ןוא טאָנ ראפ ןיבאָה אָרּומ לאָו ןאַמ וצ תושעל ןיפאַשַב טָה טאָג סוָנ םיחלא אב שָטנִמ רעד יב ןִפאשַב םיא טאָה אנ סאו שָסָעַמ שָר רָשַא גְרַעוְו עני יִלַא ןופ טָעּורְג טאָג שָה תֶּבש

 יי יאר טעוו שסנִמ רעָד וא טֶסּווָנ טאָה םאָנ ןאָט טפראַדַּב טה טאג סאו הָבאְלַמ יד רַמּולְּ

 הכא ִָפאָמ גאָט ןטְסְעָז םָר טָח רֶע ּניִיַה גאָט ןיִטְסְקְעז םעְר ןאטיג רע טה תָּבַש םּוא
 עָגיִנאְר יד הלא (ד)1 תָּבַש ןופ הָבאְלַמ יִרְדְנַא יִר נוא גאָט םעְניִנייַא םַעָד ןופ הָכאַלמ ןייא ןאָטיִג

 אייז זא סרנה דֶרָע נוא לעָמיה ןופ זֶרשּפפְשה טריִּבִג איִ ןיִנעְנ תיל ןָנאַטֶשיִנ זיא ןיבוא סו
 טָה אָה רעָר טימ שטיימ וי סֶר םאְרְּב אהְּב טְבאַמ םאְרְבהְּב טּבייבש יישר .לָמיִה םעָב טיִמ רע יד ןיֶפאשַּב טָה טאָנ זַא גאָפ םעָר ןיִא סיְ יל :ן תישפ פי ןָראוָויִג ןיפאַשב ןיִנעָ
 . וו יִד טימשמייט זיא םֶד סיפק רי ו יב קּוסָפ ןיִא טייִמָש סע .םּוראו טֶלעְו יִד ןיִפאשַּב טאָנ
 םֶלוע רָה וא קּוסּפ רעָר אָר ףיִכ טְניִרעָל טֶלעוְו איִד ןיפאשַּב מנ טה הי םש םעָר ןופ תויתּוא
 זיא דוא ןיפָא ןיטנוא ויָא אה איִר יו ּוזַא ומְרמ זיא םֶד איה רֶר טי ןיראועְנ ןיפאשַּב זיא הָזַה

 = וו צצ רי רָה טימ יראו ןיפאָשַּב זיא אָּבַה םֶלוע גוא הָבּושת ןִעּוט סו יד וצ ןיפֶצ טֶלַעָנ יד <
 א : 21 ְ

 = + תויתוא ילא ןגפ תוא ימנע סַר ויש דיי ריו ווא טייצ רָב ןיא גינייו ןענ ןיִנעָז םיקידצ זַש

= 

4 2 



 : ןיא םֶדָאְוזְרֶאהילע םיהלָא הוה
 + הלעְי דָאְוי :הָמְדאַהְיִתֶא רבעְל

 ל ודב קל ב2 שפכו שוא יש , ,*ד 59-40 0 וב יה 8 1 יל

 תֶי .חַלָּפִמְ
 וה אָנְנעַ ו + אָתְמְדא
 תיל שַנָאְ

| 

 . אפ אא ל יינפייָכַתַא הקשהו ץֶרָאָהְדִמ
 , 5 םינפש ₪ פלר ₪ סנופ עי רו אף המדאה

 - " = םירוטה לעב
 ידכ סכ) סיככטמ םוילכסמ די6 סמ 6רקכ סמל ?";כסש סמל  זמכ .ופ959 וכנ די6ו ךדיפו 620 'וםעכ 'כ . ד6ו (ו) : סיפש

 | 4 < "ישר םימכח יתפש
 | .סלפ וכ (פ תומש) ץ.לח6  דועו םיכומ ו סוג סידקַס א םלמ סע קכד סיסיו סדוק וטוכופ סוסו ס6 "יס ך :לעפ ונפמ
 ןקי ךול| קסופ כמ5מ ןשכ ןו= וילמש סיכוקכס םמכוו סיסי
 פפב .סָכיסס סטט פנוקנ ףסוכ רוטפס 55 יכ רמונ וכ סעס
 לכו כמ וכלכ רססט סז ת)מ סע קכ קכד ניס סלו ריעמס
 סמל סז סדוק סדטס כטע לכו ןר63 סוס ס1 סדוק סרטס פיש
 505 תיכומ קי דוע 'ופ ץ : רוטמס 5) יכ וונע לופו 5 כוט
 לטפס ו6ט ינפמ 'ופ "טרסמו סזכ ךול6ס ס'6לס זך : סז לע
 ךופ כ"6 סדוק וטוכיפ סלט כמלנ ס8 וכ למ  ןינעב 0רפפ
 ס'כקס ודוד כ"כ זמ : דיקע 'ל פוסט ןופריק כמ וילפ לפונ
 לכ ןקכוטכ | לוכמ סד5סס עדווו סוקוד> לש ןקלפפ) סו6תפ
 ומ סלעס סכ י : (עכ ףד ןינומ ןויעו) ססונע ללסקיו סימסנ
 סט "5 ומט וניוסד סוסיו סוס סוס תווקו6 וכ טו "כ הוהי
 סוכמ5ס םומטו ךככתי וקומלט לע ןמיסו פ15 רמופכ סלעס
 601 . ךלכקי ויכ6ןקמ כ6ופ לע סכומ סוכסופס קומט סס
 סוטמ סוס)5 'ס תוסע סווכ כופכד סנטמ) סו 'ופ טרפמ לנד

 קוס 6ל ןויזע שכפס סז ףלו ח ןוסכית 62 ןוידע ןוסכיפ
 סד6 5ככנ8 סדוק יטפכ סלועס ססילכ סלמגנככ ןסב
 | ₪ ס5וסו בופכפ 'גכו קמ5 55 ןוידע סדסס כסע לכו
 9% יכ ספלו '\ סוי דע ודמע עקלקס סקפ לע 90 וסלי
 = חס דובעל ןיס סדסם .יפל ריפמס טל סעט סמו ריטמס
 == עְדּוע סדס סכקכו סיפסנ לט ןקכוטכ רוכמ ןיסו סמדספ
 = תונליפס וממפו ודכיו ססילע ללפסס ט סלועל ךכו5 ססש
 = 5וסע .סיסלס י ופט סוק 'ס . םיחלא 'ה : סילטדסו
 יפל .מ'כב סו םוריפ ןקו סלועס לכ לפ ב יטפוסו סילט
 ןנע . הלעי דאו :(ו) : סיקלס סוס 'ס ופופ
 סולטל סינגע סקטסו מ סוספס סלעס סדס לט וסויככ ל
 סמ סם כ'הסו סיפ ןקונמ סז לכנכ סדס סככנו רפעס

 " לופ) פסד ל"קד ל : ןכלס ינו קו ומכ סכ ךימפו ףיקפ לר כ : ט'פ ל יט) "סב טרופדכ סיס)5 'ס כוסכל ךור5 סנפמיד
 : סדמס 5רכנ 69 ןויחעט פ"ע6 כטמ סוסע עמשמ 'וגו סלעי ד%1 כיסכ ןלכו סד65 5ככנ 6) ןוידעס ןווכ 'ס ריטמס .5) וכ כיקכ
 = וווסד רוטמס 6) וכ כוקכד .סוכמ ונוזס סוננפס סוקטמ ןכ60 )עט סימס ונויסד כטמ ספס טכפפ 6)ו י"טכ קיחדד לס מ

 / 70: מע שוריפ , =  .לארשי ילשמ
 - < לע 2 דד ד1 שיא :לאָע אב ו ןייז גְרְבקַכ םיִא ףיא םיִכָאְלְמ אד לי -ןופ ם1ב ייִלְרא םוש ןייק נוא הָרָשַה מש לכו (ח)

 ףוא ןעוֶיג טיִנ אנ זיא זֶה ֶנפ דֶלַעָפ םֶד
 אייִלְרְָע םוש ןייק נּוא הרה גש לנו דע רַעָד

 טיִנ ָףאָנ טָה חצי ספ דֶלַעָּפ םַעָר ןופ ץֶריִטייִרְק
 סַעְד אּיַּב טייִטש סע סאו סֶד גוא טֶצאְרְפַשיִנ
 ויִא זאְרְ ןינוציג סוא טֶה דֶרָע יִר זא גאָט ןֶמיִרְד
 טצאְרּפְשיִג סוא טה זארג סֶד זַא טָשּפ רע טיִנ
 רעָד ףיוא ןָנאַטָשיִנ ויַא סע ראָנ דָרָע רַעָר ןופ
 וא גאָט ןיִטְסְקַעָז םַעָר ויִּב דְרִע רעד ןופ רט
 ןיִטעָּבִג טֶח נּוא ןיִראָווג ןיפאָשַּב זוא שטנעמ רַד
 ןייִטֶש טעו רעָשייונ איוו וז ןיִנָעְר ןי'ג לאָז סע

 | םאָה םּורֶד ןיִפְלַה םיִנ הָבּשְת ןייק ו"ח לאו סע ןיִפאָרְמש

 < יןישָטְנֶמ םעָר ןיִפאשַב לאָומ וצ םיִבָאְלַמ 5% תש
 ו רכש מ אד ל
 .עד וא ןוא .ןיפאשב שמנעמ םעד םעוו ןוא ןיגלאפ םיִנ ייז
 | 5 לה 13. צ . ינ ז 5

  :לְסקמ םיִא .ףוא ןיָל) םיִכָאְלַמ איָד וא ןיִניִדְנְז טעו
 באְר טאָה ריִא ןִרָפָנע טאג ייז טו ןיפאךמש .םיִא לאזמ ץייז
 ו ו תו פסנקמ רעד וא טנא רעָיִרְפ רימ

 .לעוו א הָבּושִת לאָז רע ןיפאַשַּב םיִא ךיִא באָה ןיִנּו 5 י

 | םאָה טאָנ סאו טכער ןוש זיא םורד . ןייז לָחּומ םיִא ָךיִא
 | באה םיִנ ער ךאָנ לאו יז יִרָב םיִכָאְלַמ אי טרי . /

 . ןייק 5

1 : 
 . טָצאְרַפָשיִג םּורָא זאְרְגַסֶר טשרע טה לאָמְצְנִָר

  ףאָנ טְה טאָנ םּוראוָו ץֶראַה לע סיהלא יי ריפמה אל יכ ווג יוזא םֶד זיא םּוָו ראָפ גוא רֶרָע רעָד ןופ
 "וש קמו םוראָו ןעָנְנעֶר טכאמנ טיג ףאְנ רָע טָה םוָנ רפ גוא ררַע רעב .ףוא ןענְנַעְר טְבאַמיִג טי

 .רעָיִקטאַה סע גוא רע איר ןיטייּבְא לאָז רע שנע ןייקןעווגטינ ףאָנ ויא םַע הק תערש =
 ןיפאשב וא שטנעמ רֶר א נוא טיִנ בוא טְלעוו רעָר ףוא ןיִגעְר .ןעָמ ףראדּב וצ ןנאטָש רָפ טיג 6

 ן לנער .ןעבנאגנ דיש ןעוונ ללּפהִכ ָךָּע טאָה יגעַר ןִּבאַה ףראד טל יד זא טֶסּויג טָה גוא ץראג = <
 .ןוא זֶכְמַה מ חלי דפ 0 רע רַעָר ןופ טֶצאְרְּפְשַג םיורָא ןיִּבאָה זאְרְג םַעָד טיִמ רַעְמייִּב איד וא 7
 אי טקְנעְרְיִנ א טאָה רַע גוא הרה יפ לכ הקשו דֶרָע רֶ ןופ ןָנְנאַגְנ ףוא דא ןיקְלאו יש = <
 ןיא רעָסא ןיירא רַע טְסיִנ גייט טעָנְק רע סאו רָמַעְָק רד איוו ווא .טְּייִרָש יישר .דָרָע יִצָנאא = =

 רש .טאה סָניִנעַר יד טיִמ ןאָמיִג ףוא טאג טה ווא גייט סד רע טענק ףאָג רעָב וא לעָמ םעָב =
 . : ּ : : 0 ו
1 6 
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 .אָתְ םיִהלֶא
 א

 , ג: םינכמ םדחמ וטיו , כ טד וכ ןילמ ט) ןירלפכס תי ץגהיפ 6 קיטרכ 'ל ראי א ה

 םירוטה לעב

 : דומעל לכ 3 סלפכ 12:00ק ילולס 5 ססעס =

 ללייו לסמ רסו 65מ דמ 'כ .כפיו (() : כסמ ס"כקס ססל ןפיפ
 ליו ."ס5'96י סירי ינט 9 שס 50 סדסס 6 סיס)6 'ס
 95 636 ססכ ןישש לסמ סדטס תימ )כ סמד6ס ןמ סיס36 'ס |

 ישר
 יפכ .רצייו :(!) : ליוו כ'פלו סקטסו ןטכ ף5 ססיעמ
 לכ6 סיפמס םייקסל 1 סכיני סוס סלועל סלילי סוכני
 : ץידוו מפ ס יניב בקכנ 95 ןידכ סדמוע סניסס סמסככ
 עכרלמ סמדקס סל גכמ ורפפל3 .המדאה ןמ רפע
 . סלוכקל ע וסטלוק פסס ספ סומיפ סוקמ לככש סומול
 סמדס סכזמ (כ סומפ) וב יפנמ סוקממ ולפע לסכ ס'ד

 חפיו
 ןמ ףוג סיוילעס ןמו טיטוקסתס ןמ וספע . ןיפאב
 ופכככ ןוקסכ סויכס יכ: . סינוילפס ןמ סמסנו סימוסמסס
 קסכס יטילפב .םינוינפל עיקר 93 ינטכ . ןרסו סימס
 . סינוילעל -. םוכולמ .פרכ .יטיבלב = . סינוססמל ססכיִס
 תוסלכ) ימטב קקזוס .סיוסספל סימס ונלטי יטומחכ
 קי ם'עו דיפ ר"כ) דסס סוי תסורכב ול6 לע סיככ 156 ןיסיט םיפסלב

 .תישארב ב תישארב

 "תֶאיִהְלֶא הָוהירָצייַוייהַמְדֶאָה
 רפע םדאה
 יהיו םייח תָמשְנ ויָּפאְּב
 ךנסיהלֶאהוהי עפיו":היח שפל :
 םֶדֶאָה"תֶאבְש םֶשיִומְדְכִמ ןֶדְעְּב

 7 אי

 חפיו המְדאָהְהמ
 םֶדאה

 , 53 סיררכ ךכ םיתספ 'ס עפיו רשא

 ספיו 'ד . סמ : ספומ ס"ס סייס קמפנ זיפסכ תפיו : 6
 . סד6 םמטנ 'ס רג . סייח הוכ תפסנ רש5 לכ . םמסנ ויש
 סנמ כ"כ טיח םפג) סדסס : קילפג ?םנכ 'ס םמשנ 6 ס6ו

 םימבח יתפש

 סדפס ףרכנכ סדוקד מ"מ ןר5כ :טב סומפ לוסב רממ ספמ
 ּבופכ כ'ח5 ילסס רסס 5ככנכ סרוק ס)עו 5 י% סו כיטמס 5
 ןורתוככ סיקוספס ויס ספס רטמ סוס ילו וגו וסל 'ס ריי
 כ ויטכעמ ןפונ ס"כ:קסש פ"סד ל'לו (י'םג) 1 : ?'קו .וררס5
 ;ר'טס ןוטלכ רוזח)ו תוימל לכוי םומיט בחסכ סמ ל 6
 ל'נסד סמק 26 יגס וסיינומ דקכ )") סמדפס 2 "51 סם
 תלמ סמרפמ )"גס סטק 5'דלו 'וכו ד, רמ6 ןכ) % לכמ
 סרומסו תעכוק כמוכ סלוכ :  ומור "דפ םריפ ךכנ ל ןמ
 פ'ע6 תככקנ סעַסַכַכ סג מס כ'36ד סיפמס תויתת דע סכוקכ
 סדוקמ 'יפפ סופקנו6 סוגרתמ יקופס) 'ם : סרפט רכנ) 2
 לכ סונלוסו םיככט וסע 635 .טמסמ קמ טספנ) סד
 פק עמנ רמופ י"טב ךוכמסד 501 סומו מרפכ לכ 5 ןדט ןג

 סקעפנ .סלנק שי 65 טפו סיגותספכו סינוילפב וכ
 ופרקנ טיסו סמסב 0 היח שפנל :\

 .ןנס ספ עפנ ןדע למ ם ומרזמכ . םדקמ (מ) : לוכדו סעד וכ ףסופנט ןלוככט סיס סד6 ל וו ך5 סיס טסג
 ט'ע שוריפ

 רָד גוא טקנעְרְטנ ןֶא יז טָה גוא רֶרָע יִד טיג
 + שטְנעָמ םעְ ןיֶפאָשַּב ןופ רַעָר רֶע טה אנ
 םֶד פא טה טאָג נא סָרָאְה תֶא םיחלא ןודציינ (ץ)
 ןֶבּוא ןוש ףאָר יא סָע טְנעְרִּפ ישר . שמנעמ
 םיִחְלֶא אריג שטָנעֶמ םֶר ןופ הָפיִרְּב יִד ןֶנאַטְש
 קּוסָּפ רד אָר רימ מלעמש סאו (ומלב םֶדאַה תא
 רַאָנ וי ןיִבזא זיא ץוריָּת רעָד "אמ ןייַא ָךאָנ
 שטנעָמ .ןייא ןיּפאַשַּב טֶה טאָג א .םתְס ןָנאַמְשג
 איוו ןֶנאָטָשנ טיִנ זיא סע רָּבֶא טֶלַעוָו רַעָד ףוא
 רפול ןיפאָשַּב זיא רָע סו ןופ וא זיא רע 1זַא
 יִ לאב יא אנ קוסֶפ רַעָד ריב טֶלַעָטַש םורד
 זיא הֶאירּב יִר יזזַא איוו שְרּופִמ זיא וא האר
 טְריִפִנ םיִא טימ ףיז טֶה סע 1זא יונ גוא ןעונ
 ןיוונ וצ ידו יז טיִמ רָצִַַנ טייִמְש םּורָד נּוא |
 םיא רע טאָה לאַמ ןייִא שינְפע שב דוווצ -

 טה - ירדנא ס

 טיע שוריפ |
 שא הָסְדיָה מ פע םיִתָמַה תייחת ג ןרעונ
 יִלא ןופ שא טלימאזג ןייִא טה טאו רֶרַע רַעְר ןּופ
 ןֶפאָשַּב םיִצ טָה ןוא טלעו] רַעָד ןופ ןיטייז ריפ
 סָביִלְמיִא םיִא לאו ןיבראַטְש טעו) רַע זַא יִדְּ
 םיִא טעו ןעָמ וא ןָמעָנ ּוצ רֶרָע רַעָד ןופ טרא
 א יואל טאָה רע וא ייצב חפנ ןִבאְרְנאּ
 סֶר םּוטָא ןניְִּבעְלַמ סיב תמש רָכַעְ זאָנ עני
 ןְּבעְנְגיִא טֶה רע פימ תג רָרָא הָמ נ יִדְויא
 םֶדָאַה יחי ןֶּבַעְל ןָנאק טימ רע לא רַע המשנא
 ןְניִדְּבַעְלַאוצ ןֶראווג זיא שטְנעמ רָד גוא ה שפל
 ןֶא ףוא ןיִרעונ תומָהְּב יד :טיירש ישר . שָפָנ

 רדולו=
 יאש >

 .שָטְנַעְמ םַעָר ןופ שָפָ רַעָר ראָנ 0, שנ ןיִפּורְנ
 םּוראוו .שיִנָפעְשב יִלַא ןופ תזיח ןייא ךיז ןיא טה
 ן סָד רּובָר נוא הע ןיעמ םיא טָה טאְנ

 | ו . 22 ו טָה טאָנ נוא סדק המ ג -% שש ינלפו ₪ + ןידוירןאק רע גוא לבש רע
 ג ל תאסָש "סשיו טייז חָרְזִמ ןופ ₪
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 ְךותְּב םייחה ץעו לָכאַמְל בוטו
 רָהָנו ':עְרּו בוט תעדה ץיעו ןגה
 םשמוזה"תאתוקשהלןדעמאשי

 : םישאר

 בבָפה אווה ןושיּפ דָחֶאָה םש *
 םָע"רָשָאהֶליוחְה ץֶרָא"ַלְּב תא

 הַעְבְראְל הָיִהְו דר

 , 95 ןירלטנס י םינעפ דל פוככנ וי רסא אך

 : םירוטה לעב
 כדו דימו 6כס 'וסמכ 'כ . דלפי (י) : םלוט לט  ופלמ סיסש = + ןנסמ דלפנ פוממס ןמ לד ןופ6לס סד6 סטענטכ דלפי וסעכמ

 םימכח יתפש

 : סד50 6 סט סטוו לע ילק סדקפד רמו) סטטס )5 ןנס
 מ'מ ,סד6ס 56 סוספס 'ס רלווו :ע 6וכ סופוקס סוקמס פ"ע6 צ
 לם ומרזמכ 'וכו עטוו 'ופס רמ5 ספ דע 5ימוקכ סע ןוקמס
 סולע ביבסס סמ קדנוו סד60 יטלפמ סו סג סיסי 16] ןדע
 סמד6ס ןמ רפע 'ס ר5י\ 'ופו לזמ 'וכו ןכיסמ ןתלוככ ספס
 כמוככ ןומדק ןוטל סדקמ טרפת ס5 לכ6 ןדע ןג וכ םמליו 'וגז
 וטכפמ סו ןיס כ"6ו וכוכעכ סמומ5ס ספיס 62 כ"6] סדוקמ
 סיספ6 'ס עעוו כמ6ש סמכ קוספס סמ) 5רקס לע סטק סיס
 ימנ םרפל טיו םכומ טוריפ סדקמ כ"ע 605 ועטנ לככש ןויכ
 6היינ ומוגרתכ ןימדקלמ םוכיפ סדקמ סוס יש 5מ)סכ כפיס
 סכופו רפווו סכדפכ וגו כפיו וכג 'וגו עטוו ןסכ :ותכס סמ
 יגונעת) סככנ סד6סט עודוסכ סוס סלועכ סכוני\ 520 סלועל
 ןדע ןג עטנ סמל סטקת כ'1'36 סוס סלוע יגונעתלו 030 סלוע
 סדקמ 'יפס ויסכע 936 סד5ס יגונפס לוכסכ 83 05 ןימדקלמ
 וקוונס סיס סוקמ סוולכ 696 קורוס> כ 591 ןג )5 ומרומכ

 5מינ 5ככדסו סוס סלוע ינונעס לע עודוס) 6לו סד6 לש =

 תישארב ב תישארב

 | הוה חמציופ :רָצְ שא
 הֶאְרַמְל דֶמְחְנְעְיְלְּכהְַמְרִאַהְדִמ

 | םולקגא =
 תֶיְמַת יאו ןימדקלמ
 הָמְצָאְוט :אָרְב יִרסָדִא

 אטח = ןֶלאְו | לכי
 ןֶליְִו אָתְִּג תּועיִצְמְּ
 ןימיָכח .יהוריפ ןילְבַאְ
 אָרְחְנ יז שיִבָל בט ןיּב
 קיפ | חה
 אָתְנִּנ תי הָאְקְאְ
 יוהג שפתח מממ
 : ןירמנ ישיר העבר
 אּוה ןושיִּפ דָח םוש אי

 בהזה
 ףיקמ

 יישר
 "נו סד6ס 6 'ונו סככוו צ כמסנ כככ יכס במסס ספו
 ילילגס .יסוו *כ לט וגב רזעולס 'כ לם 6פיילככ יפוטכ
 ויכססלש ללכ ןסמ םמס וזו תפכדנ סכוססמ םודמ כ'למ
 וסז 'ונו סדפס פופ 'וגו סככיו ןופלכ לט וטכפ סוס סעעמ
 רכייו טליפו רזוס ויטעמ ספסו ןכיסמ וקסיככ ססס ללכ
 וילע לפיו ע"נכ .וססיכיו ע'ג ול סמליו 'וגו סיסל6 'ס
 דטרפ 096 וגיסו מס ספעמ טוסט כוכס עמופס סמדכמ
 ןמ 'ונו 'ס כליו כפכו כוח סמסכס 556 ןכו ןוטסכ לס
 םולקנ סדלס 5 סכיו טכפל ידכ סדטס םיק לכ סמדלס
 .חמציו (ט) : קקכס ןמ ופרכנמ םופועס לע דמללו סט
 ענפ5 ר . ןנה ךותב : רכדמ .כופכס ןגס ק ןינעל
 וימיממ ם'עו סיכ5מ רסכ םוכינ סוס . ןושיפ (שי) : ןנס
 ומכ ןופיפ 6כקנ ןכסס ₪6 ןיקסמו ןינועו ש ןיכככסמ
 ל50 למסנב ןסטפ לדגמ סוסמ ןוטיפ ל'ד , ויסרפ וספו

 5רכיו :358-6\ ר5יוד 5כק) 'ונו עטיו ךמס סמ) ססק כ"ו סוס סלוע יגונעפכ גנטסיס ליכטכ סדפס 5 6כבוט סלי)מ לכפימ
 למ ןק ₪ סופה ר : 'וגו דמהנ ןע 6יפוסכ יוןמס קעסכ סכס 05 5) סמ) יפק ןרפס )26 יפד כ : 'וכו יקוסר 'ופ "טו
 טפרופמ רפווס סטכ בוכזס) וכ סוס םו)ינ סוסס ןויכמ ל'קד ש : רמהק ןגס ןינע)ד 'וגו המליו כיככ םסד ןגס ךותכ כתכעל
 ןוסיפ סטכ 5כק ס'טמ רמונכ 'וכו ט"ע ןרותו סוכנמ ךכמ 5כו תלמש ןכסו רמ6 רסנ וסט כמו) סעטנ 525 סוכ5מ רסנ 6וסש

 % טיע שוריפ : ט"ע שוריפ
 ןיא טָצְנאלְפִ ףוא טאָנ טה םוב םעָר יב גוא רֶע סו שסְנעֶמ םעָר טְצעְג ןיירא ןיִטראָר טָה

. 

 טאָנ וא הָמדִמִה ןמ סיהלֶא יי חמצו ט) 2 ןיפאשב טה

 יילְרעְלַא לג דר רע ןיפ ןיצארפש טבאמְג טה
 ןָהעָו וצ ןא גיִטְסּולְג זיא םוָו השל דֶמְַנ רָמייּב
 = זּיִסַע וצ םע ןיטוג ןייא ןיִבאָה גוא למלכו =

 טס ןעַמד רוב ןבעַל ןופ םוב רעָר גוא סימַמ

 סורא יא קעמ אצי ךייט ןייא וא רֶהָ  :ןיִטְראְנ

 וקנעְרְמ וצ ן גה תֶשתקְשהְ ןֶדְע םעָר ןופ ןֶנְנאַנְנ
 רָע טֶה ןיִטְראַר ןופ נוא רְַּני פָשמי ןיטראָג םִעָר
 ןראוָוג זיא רע נוא םיִשאְרהעְבְראְל ההְו דייש וצ יז

 רַעָר זשיִמדֶמִאְה ₪ (או) :ןְרעָסאוו טּביִיָה ריִפ וצ

. 

, 

 סטּוגןופ דייש ןטוצ עַד מש רפ וא ןָסִמ

 טאְג טאָה וגה וה :גיִבייַא ןעָמ שבעל םיִא ןופ
 וא ו ביט תוהה ו ןיטְראָנ ןימימ ןיצ טָצְנאַּפַ <

 ןַמ ןאק יש ןופ טֶע ןעָב זַש םּו) םוב רַעָד

 ףייִט רעָר זיִא סָד ןושיפ זוִא ךייט ןייִט ןופ ןֶמאְנ
 סר ןושיפ ןיפּורנ ןא רע טרעוו סוָו רפ נּוא סולינ

-% . 
 ל
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 .טשִנָּבִ רעו רעָסאּוו ינייז לייונ ןיִרַעָמ ןושֶ זיא
 . פר ןַא ןקנירמ גוא ףוא ןָעייג נוא ףיז ןירעַמ נוא

 = לָּכ אערֶא ןמ .םיחלא יי
 = בַטְו יזחמל גגרְמִר ןֶליִא

 | ב וו



 אָבַהְדְו בי
 אחד ןַמִת בט איהַה

 אעַרַאְד

 םושו גי : אלרוב יִנָבַאָ
 אּוה ןוחינ אִָנִת ארַהַנ |
 אערא לָּב תי ףיקמ
 אָרַהנ םושו די + שּוכד
 וה | תלניד הָאָתיִלִּת

 רּותאְד אָחְנִדִמְ למ ו
 אּוה הָאְעָיְבְ אָרַהְנ

 . רבו ומ תַרָפ
 הראו םדא תָ םיחלא

 אתנגב

 תישארב ב תישארב

 בוט אוהה ץֶרֶאה בה > : בָהזה
 יטשו* :םהשה ןבֶאְו | הלבה םש

 .23 בי

 תא בפופהאּוה ןוחינ ינשה רה נה
 ץרא"לּב
 תמרקדלה והאּוה - ישילשה

 רהגההמשו ד שי % 4

 : תֶרַפ אּוה יעיברה רהְנהו רושא
 םֶדאָהְ"ַתֶא םיקְלא הָוהי חקיו
 | :הרמשלוה הבעל ןדענְב והחנו
 וצי ,סנ רוכב יפינרס רסנסו , 6 פוכרכ לקדח , * קובופכ רסנכ סמו , דפ 5פוי ןר6 גס אר

 םירוטה לעב
 רפלמ ם)ודכס ןיפכ וכיעו ךדיס| 5כס 'סמכ 'כ , מלדכס (כי)

 יישר
 ןוחיג (גי) : סיסטפ ידכוט ופוכו (טי סיעסו) סיללמ
 (פכ םומָס) ומכ דסמ סלודג וקיימסו סמוסו ךלוס סיסש
 וימימס . לק דה (דו) | : סמוסו ךנוסו קגנמפ חגו וכו
 חס ןילכמו . ןיכלו ןילפ .וימימפ תרפ : ןילקו .ןידמ
 פרקמס כסכו ת ויס 62 ןיידע . רושאו שוב : סדפס
 : לוקס לט א סקכומל . רושא תמדק : דיפעס ם'פ
 : י'פ ספ לע רכסס ב סלוכ לע וטסס . תרפ אוה
 סנכיל ד וספפו  סילנ .סילכדכ ג ותק: . חקיו (ופ)

 דופעס פ'ע וטל טוכד י"טרכ ל'ימ סוטקמד
 סניומס ומכ סעודיס 02"5 ריכזסל

 ןכ6 ומכ 5וס ווחמס סט 5מנד
 655 0'9 סוקמכ | ו"יק .כתלנס ונוממ קומוקמ סמככד 5"סכ סמדק מכ תמדק ל'ר א :

 םימכח יתפש
 סו כסנכ סמ) סטק וקו רסנ לכ ומככ ריכומ סו סטכד .סוממ
 סספמ .קופסכ הורסנ ר6סכמ רסוי ותנודנ ת5 עודוס) 3
 םכפס כ טרופמ ימ) פורסנ רלסכד ג'ס ןיפ טכפמו
 כותכס י"פכ ךפסמ סמל ןכוקי סוכו 'וכ ךלוס סיסש ןוהיג ססנט
 סו תר : 'וכו רוטמ תמדק ק"הפו תוכסנס םומט םרפמ סלחתמד
 25 לכ 5 ככוסס 5וס ימג כיקכד ןוטיפ יכג ןכ 'יס נד
 כסד  ס)יוחד ל'יו תג 'סכ סליוח םיל סט ונ65מו סליופס
 סירפפ ךר5כ ךלוס 5ןס 5סד טי6 ספ לפ 51 ווחמס ספ פוס
 ןרפס כיקכט ןויכ דועו ס)יומ טופס ססכ ופ15 5כק ךופ כ'6
 יפנ ןכוקי .סוכו 5ןס וותמס סט כ"ע .סניוקס סעודוס .5"סכ

 ל'ג ול סיס כ'6ד "+ וקמס סט וסע סליומס

 ל ד'מ) סכוכגס סכופ לכ וכ סדק) כיפכ ול5כ סוס כ"6 סמדק לוס ןווכו רומ6 תלמנ קוכד 5וסמ יפל םמדק בפכנ ךכפ
 5וס5 52 םרזמל כיפכ וללכ יוס] ספוסכ 5"ס סל לוט
 : תכפ יכג ₪20 6וס כיקכ 6) רסנס סש יכג מ"מ כנוסס
 ליטל .סז 'יפ בלס טריפ ד 601 (י'קנ) 'ך : 6ו0 ס"כקס תוטככ לכס 50ו ֶוול3כ
 רפ זיסכ ןיפט ה'כס 15 וכמומס רכדכ 5קוד ךווכ סקוק) ןוסנס יס וטוטפל רפי

 ך ללפ דכ ןולס רכד לוספ לכטסו טדמס לע ךויס .סמיקל ןוכל ןי< / ףוגס 5% =
 טס" ע שוריפ

 סו בה ָךייִט רַעְד זיא סַד רמולּב רע אוה דָנַאָל

 הֶליוח דאל סַאְר הָליִוִמַה קרא תַא םּורא טלי רש
 סאד סורא טמּוק ןיטְראָד ןופ סאו הזה סש רַָשֶא

 ןופ דֶלאָנ םֶד נא בומ אהַה ץֶרָאְהַבִהִמ (בו) רֶלאָ

 טמּוק ןיִטְראָר ןופ חנה פַש טוג וא דָנאָל םַעָד
 סו ןייטְש רַעָד נּוא פשה לאָטְסיִרק סֶד סּורַא
 :בּוטְבֶא ןייא וזא זיִא סדסהש ןיִפּורָגְזַא טְרִעוו
 ףייט רַעְרְעְרְנִא רַעְד גוא ןתינ יִנשַה רָמְנַב שו (ני)

 ףייט רעָד זיא סד "רמו רע אה ןוחינ ט
 םאְר םּורָא טֶלנְנִיִר רע סאו שט ץֶ ל ַא

 תי ב 7 בול

 םוס וסנכב בכתכב פ'עמ םרפ ףוס יפְכרמ סירדד כ ב:
 סוס 4 ומקנפ סדוקט עמטמ סמוק) כיתכד 5כוס לכד )"קר ג

 ורק 6וסמ סוטמ )'נ .ספיו קוספ 3
 לכטס| עדמס ןכקיע סד6ס 335 סנונ

 פרה5 סכטממנ ותער 96 סקפפכ יוז 3

 ט'ע שוריפ ז-*
 דָד נוא יִשיִלָשַה רה סשו (דו) : שוב ד אל עָצְנאַג
 ראש זיא רֶסאּוויִ יונ לקח טסיַה ךייט רטירר
 תפרק ךלהה איה לקרַה רֶע טֶסייַה םּורד גְניִרְג נּוא
 רושא ןופ טייז הַרְזַמ ןיִא טיינ ףייַט רַעָ ריש

 סד םּוראוָו ןיִרעַמ ןושל זיא סֶד תרפ יט רעד זיא הפ איה יט רֶדְרעָּפ רעָד וא ייל רמו
 .ןבאמ גּואןיִרעָמ ןָכאַמ תֶרָּפ ךייט מעדן רָסאּוו
 | | (וט) : שטְנִעמ ַעָר דנְוזְג
 עו שָמנעמ םַעָד ןָמּונָנ טָה טאָג וא

 5 דפ נב ותַח

 חסר ןופ ןיטְראָג םער ןיא טצעוג יי טה נוא

 י \
/ ₪ - . 

 ְּ 5 | א
 |; ו .



 | 0 ₪ תישארב ב תישאר. 4 \
 1 . ( 2 א

 = ? דיקפו וט הרמס סב . 0 5 - ל . , = המפל ודה אתי םדאה"לע םיהלַא הוהי יו יט 0 . ו 1 % -
 = שפע לפי : לכאת לֶכא ןנה'ע לָּבִמ רמאל

 ןלאמו 5 5 לכת *=ש 2 7 ד | | = מ כט ו לאל לכאת אל ערו בוט תעדהץעמ* = לָכִמ את לא לָּכִמ 5 ג אויר דירה רפיח ץרזל=
 אל שיבל בט קב : . .. :ר ף . 5 . ןטלפ יהידפ ןָנ תומ ונממ ָךְלְכָא םויּב יִּכ ונָמִמ

 יז . 5 - .. -. : ₪

 = אש ירו המ לטפ א? ם'הלָא הוהירמא'ו":תּומִת
 = תִמ המ לטו ולהשעא ודבל םדאַה תויָה בוט < [ 5 : וכ וזה ומפנה 5 . : 0

 2 8 רי? 5 . - . ו % 4 יוהמל ןקפ אלפקלא יא הוהי רציול : ודבנפ רע | |  ,תועחה 0 יהל ₪ הי 4 2 5 ו יי מאו חי : תּומִּת רצ 0 : 6 %

 ל ו ל דיג יקחחמ 5 האו הדשה תיח"לכ המדאה ןמ דיּבעא יִהודוחַלְּב םֶדָא ₪ ון -
 | ל פסל אדל םדאַהְיְלֶא אָבָיַוסיִמשַה ףוע"ילְּכ
 < ארְּב תה לכ אערא ₪4 5 כז" ו 6

 / אג ל ד ש- / \ .

 אימשך אפוע לָּכ תי רָשָפ 5 1 אָרְכ "המ תואָרָל
 ד 0 יי ד דג ארקי גפ 5ס םומכי כוט ₪ , ספ לש ו 2 5 אית

 ישר םיטכת יתפש
 ₪ (5'נ) .'ונו .תויה בוט אל (פי) : (כ'כ) | סנסקכד ?'קד ד :סוקמ) סוקפמ וקותעממ ימטג ספוקלס .ןועכ
 בוז ול ןיפו דיסי סינוילעב ס"כקס ןס םויוסר יפס ורמסו :ופט סחלס) ודגנ .תווסל עמטמ ודל פיפ כ'ק5ו רוע כיקכ

 רו ןרכנכ רוע כו ל ןיחו - סמוטממפ סח. םויכ יסמ .קויסו תומסכ תלוככ לע לנה ולק 52 סוד סללו ך
 .המחואה ןמירכ רציד.(טי) :ססלסלודנק-ת סכז כ = ב

 טעיו סלעמל סכומלס .סייטע סיס סכיני סיס (וכ ןילוס) = "ל "ליל "ל כ
 - ןפכו ופלכנ סימס ןמ סלעמל רמפפ יפל קקלס ןמ וסלכנ קופועסמ םליפו 3 / 056 וגו ןכסס םימ 05 סוס6
 סל קולק; סדסס 55 ספינס סויכ וכ דומ ןקלמי | סעעכס ןסכ ךדפלל \ דועו | ומככ; סמדסס ןמ לס
 55 וזו םסס ןסככט בוע 50 לופס יכ (כ סירכד) ומכ סוככו יודוכ ןוטל וז סכונו (5'כ) סדגס ילכדכו .סש <

 .ספ סדפס 9 כקו לפס סיס םפנ לכ וסבלפו וססכפ 'וגו היח שפנ םדאה ול ארכי רשא לבו :סדס
 | : ט'ע שוחיפ טיע שוריפ

 ףוא שטנעמ רד זיא ווא גוז ןֶּב ןייקטינ טֶה נוא צג זמ :י] ןטיה וצ גוא הרכש יִז נד ףצ הגמל

 יטשרטנואיד ןשיווצ דיחיא זיא רע םּוראוו טאְנַא שָמְנעָמסי יל ,אָשְנ מה טאָנ נוא סלאח ל; םיחלא = =
 .טֶנאְזנ טאג טהּורְד גוז ןָּבְןיִִק טיִנ ףוא טְה נוא רֶמייִּב ל קמ ןר וגב ץע לכס ןיִנאָז רצ 1זַא רמאל

 "חו ןיילא ןייז לאָנ שמְנעֶמ רד וג טיִנ זי סע :ןיִסַע טְמְלאְזלּכ לכ ןיטְראְנ ןיא טָסְאּונּ
 :ייַב ודננכ ףליה ןייא ןיכאמ םיִא לעָט יב רק * ןעָמ זמ סּגְנ םוב םֶד ןופ נא נבוט תעדה ץלמו זי
 = בני לעוו ּךיִא רֶמּולְּב םיא ןנעקארַרֶמ םיִא ריש ןישיווצ ןייא ןעָּמ טסו םימ ןופ טסָע
 הָבּו ויִא שְמְנעַמ רֶר זמ טָּבייִרָש יישר . בייונא  טיִנ וטְמְלאָזונְמִמ לכאת אל ץֶכעָלַש וא טגג ןיטלווצ

 | םאָר וא םּורָפ נוא טּוג זיא רע זא טְסייַה סר םעָד ןיא םּוראו) וטסמ ךלָבַא סיב ִּכ םיִא ןופ ןיִסָע | 0

 = הבז שנ וי רע זַא וא ףָליִהַא םימ ּוצ בייוו ּוטְסַעְו = הפ ןיִסָע םיִא ןופ טסעוווד סגאְמ | =
 םיא ןינעק יז ויִא טוג טי זיא רע א טְסייִה סר טאג טה טאג נוא םחלָא מאו (חי) : יבְרַמְש =

 8 טגירק יז נגא רדָיוו רַעְד םיא זיא יז טסייה סאד שטְנַעָמ ָך ובל סדאה תויה מוג טוֶנ זיא סע בפ ₪ ו

 טיִנ לאָזְנעַמ יִרּב טְיירש יישר . ןייז ןיילא לאָז
 רַעָב ףוא )רֶטַעָנ ייווְצ ןידנאה רפ זיא סָע ןיִנאָז
 יטָשְרְּבי/איד ןישיווצ ריח זיא היְּב טאָנ טֶלַעְְ
0-0 1 2 

 .  .+הָמָחָלַמ ריִמָּת םיִא טיִמ טֶלַה גוא םיִאְטיִמ יו
 זזרצ' ןיפאָשַּב טֶה טאנ נא .המדאה ןמ םיהלא יי רצו (מי)

 .םער ןופ תויח יִלֶא חוש הנ ררע רעד ןופ
 7-5 ו ו -

4 
 ו
 לו ָש יג
7 



 םולקנוא =

 יזָחְמְל סא תִוָל הי
 יד לכו ּהָל יִרְקָי המ
 םֶרֶא הל יִָה הת
 אוה | אָתַַח אָשפַנ |

 םֶדָא אָרְקּו כ :ּהִמָש
 אָריִעְּב לָבְל ןֶמְמְש <

 לכל אָיִמְשִד אפעל

 הכדרתופיקצה)הי לפני דננכ ל ל
 1? :הֶלְבַל מס חָשא |

 ך םיהלָא ל אָמְרּו אכ |
 אתנש

 , לזט 65מ 62 סד6)ו (כ) : ןמס סע ודלי פוינגממו פוכוט סינכלש
 65 סד6פו ךסט5 לוקכ פעמס יכ למ6 סד6ו .ךדיפו 520 'ג
 סכוט ופע ססע 'סו לזט 5 סיס 52 סד6כו וקל ולכפי 13 למפ
 תפפמ יכ כמ6  סד6כו וס סדי לע 6טמו לזט) סש6ס 51

 יישר ;
 . רזע אצמ אל םדאלו (כ) : סנוע) ומס סוס ז
 ןפינסטכ (כ'כ) . המדרת םיהלא 'ח לפיו (סל)
 ןכ םו סלכנ כמ5 סכקנו .לכז .ןימו ןימ לכ וינפל .ןפוכס
 ויכטפמ . ויתועלצמ : לפיו דימ גוז ןכ וס ילו גוז
 ןיכוליע) .וכמסט וסז ןכפמס עלפל\ (וכ סומש) ופכ ח
 : ךסקס סוקמ י . רוגסיו : ופלכג זמ ןיפונלפ ינס (סי
 לטכס .קכיסמ סקרי פלק ((י סש) .חקיו ןשייז

 , לג ןידדספ 'ס לפיו א-ת

 םירוטה לעב

 1 41 ו ₪| 2 1 ד י% יד 1
" 
 יז

 "פסנקנש וקנס ומכתי וכ למפ 5:0 סד6)ו כ"ע כופס י'פ ק6טמ
 * לע :פפיו ךדיסו 6כס 'ג . סיס6 'ס לפיו (סכ) : ספיפ ויכע
 : דספו גגוע גלסט דמלכ ל'זכדמ וסז וסנסמ כלקכ לפיו . םופיו
 = .פפיו וס 'וכו סכוסכ ספועו דמ6 קדנופכ ןכמומ ס"5קסס דיומ

 2 םימכה יתפש
 = ."תלפו סד5ס רמ5 סט קמ ףיסוסו שכקס ךפס ץ :'וכו ןסרולו
 ועכ 1 6רקו 'יפ סוסי סם תפסות פלוזכ וכ ומש רס6 ס)וע)
 רמסמ) סעע ןיש 15] תומס תליכק 6 סח) לכ5יו ו ןפרק
 יכסמ סד5 95 ותפורק סרוק ומס סוס לפימכ 5כילד ומס 5וס
 ספ לכ 'ופ סיכוי ךסוסס תנוזכו קומט סס) 5כקנ ודו לע
 = = = ם)ווכט תפס וניס סזו ומעט 5וס סיקה טפנ ס:כ סד5ס ו 6לקופ
 / תוימו תומסכ לוק סיק טפנ יל 5וס סיק שפנ סדפ פורק
 0 "וגו סמסכס 325 קומט סד6ס 6כקיו כמ6 ךי6 דועו סופועו

 לופנד 5כקמ לט וטוטפ יפ) 926 ויכטסמ ווקוענפמ 35 סז 'ופ יפ)ד לכ זמ + וידדפמ 'יפ ןך :ודכל סוק םפנ 6"כ |לכ ןוס 601
 .סוסו ףוטכפ ד"מל לכ5 'וכו .סולכ ופוגמ לסחנ 62 כנו עפ5ס 5 'ס ןכו\ ד"מד 53106 סז ס"500 כתכ " : טממ ע95 5וס
 0 יןופוג סע ןופונכפ "כ ןופכ סוס וכ סולק ופוגמ סמ סוס כ ףולכפ ד"מל ולופ5 רמופ | יגלו 'וכו ןורכמ .תופ9מ) ועמסמכ
 % כוקקד .ונווס ןיפוללפ 'כ ד"מ) ףמלטכ 5כמגכ רטלקד פ"עלו ל"נ ל"קו ךסתס סוקמ 836 רסמנ 6)| סז ד5: טז סוקכודפ
 = יפנו . .(ו'סנ) דמוכ ת5ק ןיככוסמ ויס .ןיפונרפ 'כ סוס יפג יפד כ"ו ךתקס סוקמ | ינטפו רוגסוו יסמ כנו ד"מ) 606 רוגסי\
 "| 38 שוקפ תיכ ןיכגוכפ ומכ רוגסיו רמול ךרלוס כג כ"ס 5לק תוקפ ףוגס ל)ק ככ סיסמ יפכ ףופלפ ד"מד 66 רפוו טומפש

 ט'ע שוריפ
 ןנעָו סוָו תופוע יִלַא נא סימשה ףש לָּכת לע
 טאָה רַע נוא םדֶשָה לע אַ לעָמיַה םעְ רַעָטְנּוא
 חמ ןֶהַעָז וצ תל שטנעמ םעָד וצ טבאַרְבַנ
 ילכו ןפור ןא םיִא טעו רַע ןמאָנַא רַפ סו יל יד

 סו רבי ייִלְרעְלַמ נא היה טפט ל אלא
 טעְ שְנעָמ רֶעָר סו תויחא יז יא ןיּבאָה ייז
 ןֶמאְנ ןייז ןייז .לאָז וזָא ומָש איה ןָמאָנִא ןיפור יוז =

 ןפּורְג םֶרָא טָה תומש פדה אָרְק (כ) : גיִּבייִא ףזא
 סימשה ףשלא תומה יִלָא יד וצ המה כל ןָמַעְג =

 לכ לָמיִה םַעָד רָטְנּוא סו תופוע יִלַא וצ וא
 פל דֶלעָפ ַעְר ןופ תה יִלַא וצ וא הָבְעַהִתִת
 ןראוג ןִנּפג טי זיא םֶרְא גצ נוא ידְגנרש אמאל
 זא תַעְְּב טְבייִרְש יישר . םיא ןינעק ףליה ץימ
 נוא תומָהְּב ןיִמ יִלֶא םיא רַפ טֶבארְּבִנ טָה טאָגנ

 רַאָפ יו רע טה ןֶמאְנִא ןֶפּוכ אייזלא רע תְחמ
2% . ְ * 

.'. 

 . ט"ע שוריפ
 = | "שה הבקנא טימ רֶבְזַא םייוו ראָּפ טֶכּאַרְּבְנ םיִא
 5 אוצ םֶלע לש ונוּבְר היָּבְמַה אוצ טְגאְויִג םֶרֶא
 סוו רפ נּוא גוז ןְּב ןייא ןרנאַה רפ ויִא ןֶביִלְטיִא
 |  פִָּּת טָה גז ןֶּב ןייא ןיִדְנאַה רּפ טיִנ ריִמ ּוצ ּויַא
 " = | ןופ טאָה נּוא ףאָלשַא ןיִפְראוָוְנ םיא ףוא טאְנ
 =  חִא אוצ טאַה נוא פיר ןייא ןעָמּונְג סורָא םיִא
 0 ?ןייטש טעו רַטיוו יו וזַא גוז ןֶּב ןייא ןיפאשב
 = ₪אָה טאָג נוא םֶדְמִה לע המדְרמ םיהלָא יי לפיו (אכ)
 | - וא שמ םֶרָא ףוא ףאלש ןיימ ןיפְראוו טְכאַמְנ
 / וא ויזללצמ תאאחקיו ןיִראווְג ןיִפאְלַשנא ויִא רע
 = ןיטייז וי ןופ טייז ןיא ןמּונג סורא טָה טאג
 האפ טאָה רע רָמולּכ ןיסאְלש רפ טָה .גּוא רכסי
 6 םַעָר ףוא הָתִַחִמ שייִלָּפ טיִמ רֶשָג טְלייַה
 = שאָה ןיטיִנָשנ םוא-טח רע וו טָרֶא סֶ רב
 = .ּפאָה םּורְר טבייִרש ייע" ; טליה ראפ םאד רע

 ג
 יב



 תישארב ב תישארב 6

 : הָנֶתִחִת רָשָב רג ויעְלִצַמ
 עְלִצֶהְ"תַא | םיִקְלֶא הָוהְ

 ף

 ימי

 השאָל םדאַהְְִמ הקְל"דרָשַא
 םֶרָאָהְרְמאיו:םֶדָאָהְלֶא ַהֶאְבְו
 רָשְבּ יִָצעְמ םַצע םעפה תאָז
 יִּכ השא ארק תאזל יִרָשְּבִמ
 יב כילע י:תאיהההְלשיאמ
 קבְְו ומַאְתְַו ויִבָאתֶא שיא

 - מד .סֶדָט לע אתש
 יהיִעְליִעַמ אָדֶמ ביס
 .: ּהָתְותִּת אָרְשַב יִלְמּ
 תי םיִהלָא יי אָנְבּו בכ

 םֶדֶא מ ביסה אשל
 תל הָחְאְ אְְָל
 םֶדֶאָה רַמָאְו גכ : םֶדַא
 ימרגמ אָמְרְנ אָנְמז אָרָה
 אֶל . יִרְסְבַמ אָרְסִב
 יִרָא = אָתְפִא יִרָקִת
 : אָד .אָביִסְנ אלעבמ
 רַכְג קובשו ןּב לע דכ
 ותשאב סנ סבט 60 םוכרכ 'ס ןכיו . סמ סדג תי ןיכוריפ 9ס תוכרנ רפכ רוגסיו א" יִהּובָא :יִבְבְשִמ = תיִּב

 תמאו 4 .. גס תופכי סעפס פ6ז . מ ןינוריפ 06 - ס6כיו . סמ סדנ תי ןיכוריפ
 . תנ ןיכדקנס וקשק5 קבדו . זמ ןירדסנס ןכ לע

 | | םירוטה לעב
 סדוקו . סיביו ספכס לט 'ס דוקטיו דוד רביע 96 ספיכיו ספסלס = סלסמכ '2 , לונסיו : וסנממכ ןכמזמ ס"כקסט וסנממ ככקכ
 סילוסס ויסט לס3ּ תכיגסל זמכ ודעכ 'ס לוגסיו ךדיס| פלס
 : רסב רוגסוו :6 ודטכ 'ס רגססכ סכיפכ סטמכ םיפססכ
 ןיטוטק ד"ככ סטסקס | ד"כ סנוע סוסו לסמ כיתכ . 062% (ככ)
 קסלי ססיכיו סדמס 56 סקיכיו סכסמכ 'ד ספיכי) .15 ספיכסו

 םימכח יתפש
 ךוסמס ךכופ) ךכ לכ רופס וק5 55 כנו ד"מל 326 סמופפ סכיפ
 כ'3 (י ק) כ: ךסמ סוקמ כ"ו ופעדל סג סכקמס 'יפו
 סנוקית רמג סדוק סכותסכ סלכי 5לט י"טריפו ע'ל ףד ןירדסנס)
 ככס סידקס ךכופ) כנ] ד"מד 53155 ןוכותס סופט םכופ סטז
 ידכ כנז ד'מד כיס כ"ג וסט ךהסס סוקמ | לוגסיו טרפל
 ןכיו "קד ל - : ס'5רס כ"כו .סיכיפ6 כ'ג ןוכופס סופט דפלנ
 עמשמ 036 עכ5ס ןמ ססמס 95 5ככמ עמסמ ןניפ על0ס 88
 תויס) םרפמ ךכל לכד .סוט .ס) תווס) סטס) עלגס ₪5 סנכש
 וכוכיפ ןוס דופק ןועדג וקו5 "טיו י"פר םיכממ 5רק ןכו סס5 8

 : דופ6 סוסי ועלע 5וסט ונקפ 536 דופ5 ךלונ וס ןקותש |
 עדו סד5סו ןמ ורקיעוזמכ 536 ס1ןוס 556 וכויפ טימטפכ ופמ

 עכט ונכפכ גוסמ סיסט )"יעו , מ"כסמ קיפנ ותכס סוק ₪ =
 תולק) עדוי סיס 53 סעכט עדוי סוס 6 יד סימו סמסכ כ
 סטט ןיש כמ6 ןומלכ לכס 'כ לע לפונ ל ךככ 2 : תוממ ססל
 6 סגו ספו 36 וכ ויס 6) 6סד ןכ למול לוכי ונופ סדפד ל" ם

 ומ רכטנש ר"סד6 תמגוד וסזו סינוינעכ לשמ ספכפ םכ 6סנט
 כט סוקמכ ספיס 6יס יכ ךפיסכ סיס קסליכו סומ י"ע סינויכעס
 ם6ו5 ף6 ךדיסו סכס 'סמכ 'כ . פ5ז3 (גכ) : םכדמכ 6פי6 ןכ
 .7מ6 כטככ ויסו (דכ) : סד6 םדלמ) ספיס סוחט למוכ יכל דלהי

 ישר
 ןיככ . ןביו (לכ) : וילע  סוכסמו סללכנ ונממס ב
 לש רפולכ דלוס לכקל ספעמלמ .סכ5קו סטמלמ .סכמכ
 :ריבכו )₪ .סלטמממ .רפק\ סטמלמ כמר סוסט סיטס
 ..השאל . עלצה תא *ןביו : ויסוליק לע ופסמ
 דופלל ןועדנ וסופ טעיו (ס סיטפוט) ומכ סטפ ל םווסל
 דמטמ (גס פופכי) . םעפה תאז (נכ) : דופפ ויסל
 דע וסעד סככקתכ לו סופו סמסכ לכ לע סדק לכס מ
 .'וגושיאמ יכ השא ארקי תאזל : סוה לע ככ
 טדקס ןוטלב סלועס .פככנב .ןסכמ :ןוםל לע לפוכ ןוסל
 שקס חם . שיא בועי ןב לע .(דכ) : (ל'כ) ב
 לדסנס) סוילעס ע סכ יגכ לע לוססמ ןכ סלמופ סם

 :ק'סנפ ןומ 3 סוטכ סט5 סט ו יכ סט5 פרקנ ךכלס לכ
 ותפסכ קכדו / -: ךכל ךכפו< סמלו תפוס קעכ סונכ ול ןוס

 ,יס'סרס סספע טמטו 655 ופ5 פלו ווכס 5 טיפ בועו ןכ לע רמה ו)סכ םווכע וקפנ 5רק יפסמ 5סד ולינמ תטלכ 1
 טיע שוריפ

 ןִפאְלְשְמְנִא לאָז רע סאָר טֶבאַמְג טאָנ
 טייז יד ןמּונֶנ סורא טה רֶע וא תַעָשְּב ןיִרְעוָנ

 ןראווג ןֶפאַשּב ויא יז ו ןֶהַעָנ שיִנ לאָז םֶרָ יְִּ
 טְּואיִמ רפ םיִא ףוא יז טעו שייִלְפ קיטשא ןופ
 טעג טאָה טאָג נוא סיחלָא יי; (בכ) : ןיַרַעוו

 טייז אד יל הֶא טֶריִצְג םיוא טאָה רע רָמולָּב
 םרָאְןּופ ןַמּונְג סורא טָה רַע ו ַטַוִמחְקְלרְַא |
 רע נוא ספ לָא הנ הש ןייא ןייז לאָז יז שאל =

 רַפ םיִא ּוצ ןייז לאָז יז סֶדא וצ יז טְבאַרְּבִג 6ָק =

 1 '  ם'ע שוריפ
 פח תא טנאזנ םֶרָא טה סדֶפֶה רֶמאדגְכ) : ּבייווא

 : לָשְרָעיִּב יִנייִכ ןופ ןייּב ןייא ימש פצש לאַמ סר
 רַעְר אּוצ אל שיילפ ןיימ ןופ יבמ שייִלפ נוי
 סורא יִנהַשא ןיִרַעוו ןפּורג לא הֶשּצ אבי עגור
 ןופ ןֶראָטָּנ ןֶמּונְנ זיא יִניִזאָד איר תאז החל שיא
 סער ןופ ןראוָוג ןמוננ זיא יז רֶמּולְּב שיא סער
 = = .שָטְנַעָמַא לאָז שיא גש וזא םורר וכ לע (דכ) : ןאמ
 = = טו ןייז וא רָטאָפ יז ימי ֶש ןזאָל רַפ
 = םייו) ןייז וצ ןיטפעַהּב יז לאָז נוא ושוב קב



5" 

 ַעָדייָּב יז נגא םיִמּורָש ע סהינש יהו (הכ> =

 ולקנוא
 ּהָתְתַאְּב בדיו ּהָמָאָו
 : דָה אָרְְבל .ןוהו

 , ןוהיורת = . וה

 הכ

 ּהָתַתַאְו םֶדא אליס
 : = ץמְלְּבְתִמ | א

0% 

 םיִּכַח הָיָה אח א ג
 דַבְעד אַרְּ תוח לכִמ

 תישארב ג ב תישארב

 ויהיויפ:דחא רשָבְלּויהְ ותשֶאְּב

: 5 . 

 91 ךו
 לש

 אל ותשאו םֶדאָהםיִמּורעמַהיִנש
 םורע היָהשחנהו * ג :וששבתי
 הוהיהשערשאהצשה תיח לכמ
 .יִּכ ףאהַשאַהדלֶארִמאו םיהלא

 ןע לָפִמ ולכאת אָל םיהלֶא רָמָא :

 ודנככ 5וס וכמ6ט סמ) זמכ סיפוכע ססינש

 אָתַתאְ רַמָאּ םיִהלֶא יי .
 יי רַמָא ירא 5

 אל
 : ו ויסו 2.

 םירוטה לעב
 ויסיו (סכ) : סי) ךיפסו

 ישר
 ססענ ספו ססיט י'פ כפמ דלוס . דחא רשבל :(₪
 וששובתי אלו (סכ) : (קכ סט) דמ5 סלפנ ּפ
 6 % ןוכ .ןוסככל וע צ ךכד סיעדוי ןיס ₪
 סל סוממ תוכקל סעד וכ סנסנמ פ"עסו\ (ל"3)
 - 2 כ'סלו וכ סנלנו ןעס ןמ ולכס דע 0 2
 סמ . םורע היה שחנהו !8) : 4 3) ערל בוט ןיכ
 תונסל כ ופפללו סדסל םעיו - כ ויס ןלכל סזןמט
 ססילע טסנס ןפק סכיס וזיסמ ךדמלג כלל סטיכלמ לוע

 קפג לוכו ןנופכ קוועפ ווסו רוממ דונומסּכ

 םימכח יתפש
 רמתפ 50 יקופל) "וכו סונמ טדוקס םוכס סוכ ע'נמ ל"5ו
 (י'הנ) . (?"םרסמ) כוזעי 63 כווע )30 כ'6ד ןכ וכ עכטכ
 :פלוכ סכוט 1) יתוטעו לילוס ק"סד ןכ לע תבות שכפ) ספרנו
 רמפנט ומכ תווכעס 135 סווקיט יתוסע ןכ מ" / סס6 כ יפינכו
 ךיפפנוס ןכ מ"ע וסוכופו סוכנמ ץכסמ ךיקל 5ןס רט6 ?םרסו)
 סודלונ סניפס סומו סמסכ יעועמל ר"ג ם : תונמס סויקסמ
 סעט .תנוקנ ומכ 5וס סוד ככס) ?"סד )"נו (י 'ס) סדקס ןמ
 קויכעס כוסופ לע
 סעסכ סע טגו דילוס) סיופכ סנופט סנקוו סד)יכ "ופ5 6
 כוסופס לכונו ס5לנ כפוי מ"מ סד5ס מ קוככעפפ סנייט סוסו

 ןוכסמ פמסמ 621 כלכ תועינ5 ךרד סיפדוו - סלט רמו) שו (ךכדכ סד5) צ :
 ק: סי סס) סוס 5 ןויכ םועונ5 ךכד = עדופ וכול ויס 605 תמהמ 605 סמכמ
 שה סז ןינע סמ וינע סטקיט דע סומסו סְנמַכ ינפמ וםסענ דימ ןק6וככ םנחקב לכס

 תונפכסס כמו )"נמו ס"6כס בקכ
 56 וגלס תונפכס וסַעְג 6) 6מלד 'וכו

 כוקכדמ ופסכוסד "כו 'וכו ןכדסכ ו5-קמס ויסיו סימוכע ויסכ ספוכס ינפמ ויס ול)ס םונתכסו ןעס ןמ 19251 ופטתס רמל)
 ספ תפילק כ"51 וגו ןוס5ר ןינעכ כוומ סד5ס 5לקוו "טרפו "ןגו סוסנס 'ס טעיו סול ךומסו 'וגו סוס ותס6 סט סלסס כק%
 םע ןתלוככ םנמתכד מ'ם טעיו סי) ךומסו סוס 5עקס סדוק סומ

 טיע שוריפ

 בייל ןייַא אוצ  דָמֶא רש ןווז ןיִלאָז איז ןוא ייָח

 ןיִפאַשַּב טרעו ןיבאה יוז סוו רֶדְניק 4 | םּוראוָו

 6 ןייא וצ ןְרעונ ייזסֶדטְסייִה יִדיִּב יוז ךְרּוד

 טיקאנ ןָנעְז

 אלו ביו ןייז נָוא תשא שטנ ןעָמ רַעְר סֶרֶאִח ןַעְוונ

 טסה א :טָמַעָשְנ טיִנ ףיז ןָּבאַה ייז נוא וששוגתי

 ןַעונג זיא גְנאָלָש רַעָד נוא הָרָשַה תַיַח למ םּורע היה

 הָָרָשַא דֶלַעָּפ םַעָר ןופ תויח יל ןופ רעְגלק
 ףאְנ טֶּביירְש יישר .ןיפאָשַּב טֶה טאָג וו םיִהְל
 זוא "אווזא טייקסורג ןייז ךאָנ נּוא טיַה דולק ןייז
 רָע טייטש אָד יו וא רָמּוְּכ הָלָפַמ ןויז ןעונג
 ווא רע א וזִא תוימ יל ןופ רעל ןעוג א
 שטייטזיא (לפ המ רוט טייט ןראוַג ןטְלאַשנ
 נּוא .תזַח ילא ןופ לאש ראפ ןייַז טסְלאָ וד
 םֶדְוָּבַעָנ שחְנ םעָר ןופ הָשַעַמ יד טיי | .םורר |
 םאוַו ןופ זנוא ןנרעל .וצ (םימ ששי ויהיו) - /

₪ - 
/ - / 

₪ - 69 
0-0 

 בופכדמ ג"ועו סטוכס ינפמ וסטקכ רמ6 591 תונתככ סס) ס

 ט'ע שוריפ
 שָחְנ רַעָד זיִא הָצְע ןייַא רַפ
 ץע םַעָד ןופ ןיסע ] ןילאז איז ןירייָר ןא איז לאָז
 ןנעָז נוא טיקאנ ןהעזג ייז טָה רע םּוראוו תַעְרַה
 טאָה טֶסּולְנִג וצ רַעָררַע טָה שימש ןיא קסוע
 ןיִסָע לא יז ןדייר ןא יז טעוָנ רָע טְכאְרַטְנ יז רע

 .ספיגסט פ"ע6 סוכזממ תוככס) 6ל5 ידכ

 , רע ןגְנורְפשג ּוצ

 < ףילרע םּתְסה ןמ יז טעו] תעדה ץע םעְד ןופ
 רָהלאָז רעְזְּבַעָניא טעו נוא ןאמ םע ו ןיִטְלאַה
 ןיבראטש ףָכיִת טעו רע נוא ןיִסע רָעיִרּפ | ןופ
 ןיִייִלּ טעו נּוא ןיסָע טיִנ ןופ רעְר ןוש יז ט 6
 רמאיו ,(הירא רוג) בייווא רפ מנ אוז רעט טעו ןיבעל

 ינ ף< הָשֶא רֶד וצ טֶנאָזִג שָחָנ רֶד טה השאה לֶא
 רָשָפֶא רֶמּלְּ טנא טאָג טָה מאט םיחלא מ

 ריִא וז לכ ולב וול טְנאְזנ טאָנ ָךייַא טה
 סו רעָמייְּב יִלָא .ןופ תוריפ וד ןיִסַע טינ לא

 טֶבאָמ וגר \ רָד נוא .ןיטראג סַעָר ןיא ןיֶפקַאו
 וא תמא ס וא ₪ סח מ יב פא טשפ סעד יא



 טפד <טיכנוו וע קונפכ כל טעוו סרק

 ןסנקממ סונכו5 סקס ןכ)ו = =

1. 

2% 

- 

8 

 נס נר יפי ג :אח ריִמ יש ץִטְראָג = =

 ץעה ירפמוי:לאגןגהךעירפס *
 אלםיהלֶא רָמָא

 "ךפ וכ וענת אָלְו ונָמִמ
 לֶאשָחְנַהְרֶמאיויְןּותְמת

 ןָּגה"ָךותְּב רשא
 ּולבאַת

 . ספ ןירדסנפ פיס6 ר6 א"ר

 םימכח יתפש

 ת5 ּוכיכנס 59- סמע| ססוכנס) ס"כקס םלכוס ופטקט ינסמ וא

 םעוו .כוקכל 15 סוסו סעלעמ פוכונק סס) וטעס ומכ סמנט

 ינפמ ספטע ןתסוככ סלסתכ כ"ע 535 - סוכל) רוע תונסכ סמ

 'וכו סומוכע ןוס ךול ס"סכס סטקסט ספ עו . סומסו לוקס
 כ"ס ןכוע) סיקכודמ ןקופנכ סוקלס רוע תונפכ "ופס ד"מלד ג'ו

 גכס לכ5 ןקופ ןיעכ קבודמ סוס לועס לע קר סימוכע ויס

 רמנמ ןססעב ד"מל 'יפסו "קו םימסקס רכש סגו סוס יוננכ

 סיס ןקלורכס ןווכ סוקסו סנס ינפמ 1) סיטענ ןוסו 6
 וכ5 סיטדמ ינסכו י"כ  קעדל .ןסינכ 15 5"כ  תעד) ורסקב
 ןיס סועוכע 026 ססכ סוקכונמ ויס 5: סוק 521 רוק 52 ססכ ןוש
 וססוכתו 52 וכ םוכ3 3

 תישארב .ג תישארב

 | שחְנְהילֶא השאה רמתו :ןגַה

 ספוכפס ס'גקס ע

 תמו ב: אמ

 יד אְָלִא .יִרִפְמ י
 רַמָא אָחְנִּנ .תּועיִצְמְ

 0% ּת

 אמל הב -.ןוברקת ' של
 אָיוח רַמָאְו ד : ןותּומּת אל

 אחתאל יישר
 סופקנו לכ ןיעכ ךר םיפטפב סיקסועו סימוכע ססוס סל
 ותלפמ ספיס ש וסלודגו וקמכע יפל . לכמ םורע :סל
 פמכ . נו ךמא יכ ףא :.(ל'כ) לכמ רוכס לכמ סולע
 ספו6 ססלט פ'עק . 'וגו לכמ ולכסמ 55 ת סכנ למס
 ונכיססש ילכ סוכנד סילע סכבס םוליק לספמ א סילכוס
 סקיסוס . וב וענת אלו (ג) : ןפס ותוסב לכדל כי
 (5 יפטמ) רמפנט לוס ןועמנ ידינ ססכ ךכיפכ יונס לע
 ספסד ..ןותומת תומ אל (ד) : וילכד לע ףסוק לל

 ₪ ו ךכ ג סמינגב ססימ ןיסט סטכ סל למס וכ סעגנפ ב ד

 סיטמשמ ווסו סומוכע ויסס ןווכו עכ ןוכו בוט ןוכ עדונ ןטס ןמ ןיודע ופכ5 5) וכ סימורע ןיסס סממ

 סעפס ופופכט קרו ךמ נ"ס ןיפ תונתכס שככל סס) סיס תוכונק .ססכ ןטעיו סנלס ילע זקקפ סמ ל"לו "וכו טקנס סולקנ לכ ןומ)
 יכסו (דנ ףד פ) סיונכ תקולהמכס כ"ג "פו (י"מכ) . דס5 עג 'יפ5 סימוכע סודמוע פויס) ופכ 65 6 ןווופמ ויס 5
 וסנופד 6טמס למל וסככנ 6"י) כ'5ו ןוטסרס סדק לט וידגכ ף5 5"י\ "וכו סוטמסס ןוכ ם"עב וסככנ סוככד סכטע סקס 6
 + טסט םדוק .ו5רכנד )"סד ימג לטפס ולככנ םוטמסס ןיכ סדוקד ל"סד ק"ק)ו תוטמסס ןוכ סדוק ונווסד תוריכעכ .וקרס
 ווסט לכנ סנווכס 555 ופטסו סדקס כ"ק סמ סומורע ססונט ןוסיו קכ כ" סיס לכ כ"ו סזומכ ןכיס םופטפו ת'5ו (ס"05) ר
 ש : ותספו שופ ךרדכ סידקוקמ ןוס סימוכמ
 ל'נסד וס םלכומ בותכס ןמ סו עדוג 622 פ"עס ס"פרס 'כ א : רונד תלסת פוסט ינפמ ם'כ .וסכפ) 5₪"5 ך :לכמ 56
 וטפסת .ח) סרקכ כיקכדמ ו"טב קסכוסד סנו ,סניג ינועכוה סיכטע ינוממ .סינכו5 ויס למ)ד סוופר סז ןי6ו ןונכזל וכ סמ
 יסדו ₪06 "3 ככ כ'5- סונועכוו סוכסע .ןנכסש סקופ סרט ןויכ ןגס ןטמ ולכלס 5) 56 כותכ) וכ סיס 5 ןנס ןפ לכמ
 דעופ .סוסט רק5 ןכולמו וטכ6 52 ןפגספו ולכמ סינפתסע נ"כ ןינוכיסכ סינכו5 סהו5 ס5כש ך6 פולופ סולכו6 סקו6 סלב
 סוטמ וס סו ם5 ס)5₪ סוקמ וג סיס ולכל 62 ןקנקמו וכ6 םוכיפ קנקמ סתו6 ספכס | ןויכ סקו6 366 181 טכ5 56
 גס ץט לכמ וטכ5ת 65 סכפ סוגכ י"טס יו ינפמ 15 סקופ סולכול סת ןיפ ס'מ םוכוכ ר5סכ .סיכוט ןיפט,6מ)טב סכוקב

 טו ןותומק ומ 52 רמהש סעכ ו) ונימסס ךסיס .כ'נלד ב : ל'קו סונכו6 .סכנופ .ןק:קמפו
 פומ ןנממ .ךנכמ םויכ כמ5 .ס'כקסו ןוידע 3וד) סווס וכסס תופל סנוכו סתיס ןוודע 50] טפיקו 3 : וטוסכס) סדפע

 מע שוריפ 0

 ןסָע טיִנ טֶלאְו ריא א טגאזנ ןא ףייא טה טאצ
 ןיִא ןסקאוו סאו רָמייּב יִלַא ןופ תורי יִר ןופ

 טאָה רַע יִשְמאָמ טְּבייִרְש ישר -ןיטְראָג םעו
 עָרְדְנַא איִד ןופ אוי ןיסֶע אייז א ןָהַעְזג ָךאְר
 רַאָ ןנעְרָפ טֶרַעָקיִנ טיִניז ףאָד רע טָה תורי
 ןיירא ריִא טי לאו רע םֶנעְרּפִנ יז רע טָה םּורְר
 ןרָפְמִנַע פָפ םיא לא יז יִבְּב דייר ליִפ ןיא ןיינ
 וצ ןיּבייַה ןֶא לאָז רע ןָמּוק סורא לאַז סע נּוא
 לֶא השאה רָפאַ (ב) : תערה ץַע םַעָר ןופ דיר 2

 וז ץץירפמ שָחְנ םוצ טְנאָזְג השא יר טה

 ןיא ןסקאונ סוָו רָמייַּב יִד ןופ תוריָפ יד

 וטכסס ₪) רמופל "מל כ"5ו סטינג 5)כ .סלוכ5) לטפ6 יד סלוכלס ע ם"כ ותזמו סעוגנס לע 06 קוקס דוע סוו תומס /
4% 

 4 ל .
 . א
 0 ט'ע שוריפ | ו(

 סוָו םוּב םעָד ףוא ןסקאוו םוָו תיריִפ יִד ןופ נוא

 טאָנ םאָה טיח רמָא ןיִטְראָנ ןימימ ןיִא יא רע
 םיִא ןופ טֶלאָז רי ונְמִמולכאה אל טגאזנ ןא זנּוא
 = א טיִנ םוא טֶלאְז ריא וא וכ ְנִת אלו ןיִסָע טינ

 "סוס ךכנ )כמ סוכע סוסט .ךוקמ כ"כ 'וכו ותמכע יפל לכס לכמ רמפג סמ כ"קד

 :אָלְו המ ןולָכיִה אֶל יי

0 

, 

 < "שר .ןיּבְראַטְש ריִא טעוו רָמאַט ןותמּפ ו ןיריִר
 .ןופ יּווָצ םֶד ףוא ןעוְנג ףיסומ טָה הָוח טְּבייִרָש
 זא ראָנ טפאשג טינ ןיימ טֶה טאָנ םּוראוו טאָנ

 או גאז תערַה ץע םעְר ןופ ןיִסָע טי ןיִלאָז אוז
 ץלאו יז וא מפאַשְנ טָה טאְנ א טְנאונ טָה
 יז דא ןמוקג םּוא ויא םּורֶ ןיריר ןֶא טיִנ ּוליפָא
 איוו וזַא הָבקה ןּופ יּווצ סך ףוא ןעוְוג רבוע טָה
 . ה הש לש שָהַּת ישאו (ד) :ןיימש טעוו ריו

3 1 % 

[ 5 

4 

 צ

/ 



 ו

 סולקנוא =
 תומ אל אז

 6 . יל ירא ה : ןותמא
8 

 ד-
 אָמְויּב יִרֶא < םדמ

 = ןיִּרְבכ ןוהתו ןוכיניע
 : .שיבְל בס יב ןיִמְלמ
 במ יִרֶא אַתְּתַא תזחו ו

 יִפַא יראו .לֶכיִמְל לא
 אָנליִא גַגְרְמּו ןיניעל אוה

 רו 1 ו

 תַביִסְו הב אָלְּבִמְסאְל
 ְי הבאמ

 סכס 'סעכ 'ד . סיגיטכ (ו) : סכופכ ןפו 5% סדנככ סיסו

 יישר
 ןמופ לכ... עדוי יב (ס) : (ר'כ) סליכסכ ספיפ ןוס
 סלועס ם6 לכו לכ6 ןעס ןפ וקוכפול ד יככ ספ .םכופ
 רתו 0) :פופלוע יכלוי .םיהלאכ םתייהו :(3'9)
 ופנימססו סל ולנסו ה כסנ לכ ויככד ספסל . השאח
 הואת יכו: סיסלסכ ו םויסל . ץעה בוט יב: (ל"3)
 : סכיניע - וסקפנ\ סל רמסט ומכ .  םיניעל אזח -

 : עלו .גופ יעדוי ס) לפספ ומכ . ליכשהל דמחנו

 - תישארב-ג תישארב

 .יִפסיהלַאְעדייּכיזּותְמַת תומזאל
 29 וט

 - םֶכיִניעּורְקפנוונממ םֶכְלְבַא וי < - 4
 + ערו בוט יעדי םיהלאַּכ םתייהְו יפה המ לפה |

 ץעה בוט יִּכ הָשאַה ארו י
 םיניעְל אוה"יהואת יִכְו לָכאְמְל
 וירפמהחקתוליִכָשהְלְץעַהַמְחְְ

 לכאתו

 - סיליעפ .לזטו .לו6ס קוקְמו , סוניע) ספלי .סד5ס 'כ .ךדיפו

 םימכה יתפש
 לכעו וקזמו סליכלס לע פ'סד ספרנו . ןכ וענת 691 ונממ
 כ"ג תומיו קפופו ךלוס סיסי כ"קו דיפ יעוחכ ןגפי סעיגנס
 < 55 יסדו סעונגס לע ספלק 552 סתפכטכ כ'6| סוזי וו כ
 ספ ףמדט םסגל סו 5וס סישכ סמ סוטקמ שיו , דוע תומת
 לע 536 וכסווס ₪ םמסכ 5סו סתמ 691 ןעכ ס:גנט דפ סססס
 סטפנ) ספכו ₪ סמל סמלע סטססו סעוננס לע 6ל\ סניכלס
 ק'עו ד סניכמס לע 6'כ 'ס סו5 למ ספנעכ סעדי סוסכ ןווכ
 סוס יוו5סד )"יו . יוופס לט כמו) ספיסוסק ספמד סקעד יסמ

 םירוטה לעב

 סט5סו סס סולק ןקעד סיסנש עדו וכ סעונגס לפ סג .סלוסוס .סוקל 1יוַןי5 תעסכו סוס) .סו5 סדפ ךס סוה 35 ללו סדפס %6
 6 ס'כקס סטכ סד5 פ) סטט ספ ופ) 50סו יווגכ לע ספוסוס י"טכפכ סמו סעיגנכ לע סג 05 י";טסש קמלַכ סרכס .ספוס
 ספוגנס לפ 591 סכיכ5 לע ₪06 ססוה 360 5 םוסט סנפמ שש סמפ רקוו עחנ בופס) סל סיס 5 כ'פע6 .סוככ ספיסוס
 סוטקפ םיו . ק"ודו סלכלו יכפס ןמ סג ססקכ 15 סלטכ ןפ .סיווינ| סתלכס יפ> סעיגנכ סתמ 2)5 סמלס ספרטק כ"ו
 ןמלכ סוסו סלוכפס )6 סעגנט דע ספקד וסט סנופכ סיס סעיננס 5מל6כ סנוכסס לע סעיגנס ןמ 5יס סיי6כ ספ דוע
 וס ופלע ילפסס סויקס ןעמ לכ6יס יפ ופכ פופי לוס ונממ לכופט ימ לככ פומס סס ופכ 5וס ןעסס סלכס ספ6סד ל"יז
 סעיננכ ף6ט סיפיכמ פועס סס םיפ טוקכ גסומ סוס יכ וכ ועגק 5לו סכמ6 ךכל| תומס סס 5וס סוס יכפס ךכ סויק וכ ןתונס
 4 סיס פככד6 י"טר) סקק רך : יתפמ 'וכו ספיע ןיפט סעכ רמ6ו טסנס סתו6 ףסל ס'מו ןכ ילפס סז סט5ס סרַכסו פופמ
 וופכע ספמכ ספ י"םרכ ספקד ד : ותונמופ יככ לכוס ןמופ לכ ךכפמו ערו כוט סיטדווו סומכה ווסוט ודכ ס)יכ6ס ס"כקסל
 סכ כמ6ס רדסכ י"טכ 'פמ 5 סמכ ת"ח ך : ןנוכתקו 'יפ חכהו  פ'ל ןעס ןמ ןוודע סלכ5 65 5סד ןכל סדוקמ סת6כ סנש
 ומקפנו ונויסד  סונועל .5וס סולת יכו .פודסכ ןכ לסל כוקכט ופ) ל"וו סיסנלכ תווס> כ"סלו סנמתכ סכוניע ומקפ)ו טסנש

 ט'ע שוריפ
 ריא ןותסמתפ אל הָשא רַעָר וצ טְנאָזְג גנאָלש רַד
 יז טְהִרִע טֶבייִרָש ישר .ןיִּבְראִמְש טיִנ טעוָז

 טָה םיבןיִא טְריִרְג ןֶמ טה יז ויָּב ןאָטְנ סוטָשַא
 ןּבְראַמשִג טיִנ טסיִּב וד וו זזַא טגאזגריא וצ רש

 א ןּבראָמְש טינ וטו וזא ןיריר ןא םַעָר ןופ
 טְרַעְיְיַב סיִהלָא עד כ (ה) :ןיסָש םיא ןופ טסַעוְו וד

 גאָט םַעְר ןיא זא ונס סָכְכִא פייב ינ טסייוו טאָנ
 ןיִלעְנ סניק ןיִסָע םיא ןופ טעו רי סּוָנ =

 ןוא סיהלאב סתיו ןיניוא עָרַעָייַא ןירעו] טְניִפַעַג <
 טענו ריא לו כ יעדי טאג יו] וזא ןייז טעוו ריש

 טה וא טְבייִרָש ישר ..ץֶטְבעָלָש גוא ץפוג סי
 הָכאַלַמ לַעּב רֶכיִלְטיִא המ וצ טאג שנ רעָב

 איד ןָייִבְרִא סאו תוכאלמ ילעב יד טיפ טה =
 רע סּוראוָו טָּבְרַא רע םאוו הָבאָלְמ עָנעָאיִא |

 לש י

 ט'ע שוריפ
 הָבְאלַּמ יד ןַטָּבְרַצ טיִנ לאז רָניִ ןרעָנ לאו
 טעָר ןופ ןיסענג טה רַע תַמְרַמ טָאָגּוזַא רָע ראָנ
 טיִנרֶע ליוו םּורר טעו יִר ןיִפאָשַּב רע טֶהםּוּב
 טַעְוְנ ריִא םּוראוו םוב םֶד ןופ ןיִסָע טֶלאָז ריִא זַא
 ןיִפאָשָּב ףוא טעו ריִא כוא רֶעיוָו וז ןייז ךוא
 ןָקעַזג פְה הֶשֶא יִר גוא השאה ו : ןיטלעו)
 םַעָר ןופ דייב יד ןיִַעָפִג לאוו רי זיא סע רָמּולְּ
 רָר א ל ץַה ביט יִכ טבייִלְגנ םיא טָהיז נוא שח
 וזַא םַעָד ךרוד ןייזּוצ רַמּולְּ ןיִסע םּוצ טּוג ויא םוּב
 סנש איה הָאַה יו ןיטלעו) ןיְפאָשְּב וצ טאג יו
 דַר יו וָא ןנוא יד וצ גיִטְסּולְנ ויִא רע וא גוא
 בוא דס סכינצ יחקפנ) טגואזנ רי וצ טאָה שָחָנ
 = .שטְנעַמ םֶ גולק ןבאַמ וצ לינה גיל זיא רע
 = ָכגפיִמִי) טגאָזְנ ריִא וצ טָה שָחָנ רעד יו וא
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 'קו .סינמככ 13 סמלו לוס ןע סוול םולופכ =

 סולקתא הישארב 1 תישארב 10
 .תנקְו הנ הפשט המע השיאְל"םנ ןֶתתַו לכאתו
 : םָהיִנָש יניע הָנְחְכּפּתַו ':לבאיו
 הלע ּורפתייו םה םֶמרִיִע יּכ ועדי
 ועמשיו":תרגחםהְלושעיוהְנָאְת
 ,. ןנּב רְקהַתְמ םיהלאהְוהי לוקדתא

 ותָשאְוסְרְצַהאְּבְהַתיַוסּויַה ַחּורְל
 :ןָגַהְץַעְדותְּב םיהלֶא הָוהְי יִנָּפִמ

 םיָהְלֶא הנה אַ םֶרָאָהְ"ֶא
 מ ןירדסנס סט 6רקיו ,, ע ןירדסספ 5 פוכרכ פע פקיו א"ר

 םימכח יתפש
 עלו לוט יעדוו ס) כמסש סמ וניוסד לוכטסל דפחנו סכונוע
 רמ6ס ספ ונוס לכ5מ ןעס כוע יכ כוקכט ספד 3% ןכנ
 : סמע כיתכדמ ותקכוס ץ : סיסללכ םויס) עמנס סל
 סתנווכ ספוס 6 לכ6 סקופ ססולע ססנקנ ספ) כ"06צ ₪
 סס) עדוגפ רמ6ג סעודי לכ סמכתס ןינע) רמולכ זמ : ותומיס
 (י'סנ) 'וגו םעדס ןעמו םוממ שיס ל"כ| ודכסכ ספ ןוסכע
 ם'מכו רכדמ כותכס ערו כוט םעד למ ספכתס ןונעכד גו
 וכ ןקונ 6: פוסט םוכקל סעד וכ סנפונט פ"ע5ו ליענ כרס
 וגויס םיכומ 6כקמס | ףוכו ט'מו ןעס ןמ ולכ6 דע ר'ספי
 סדחפנמ מ'ט ועדיג 606 סס סועורע וכ ופריז כוקכס רמ6 56
 סולע וכפסיו כוקככ | ו) סיס .ותסכוס * :'וכו סעודי ססכ
 ןמ ןולעס סד6 קק) ספ)ו "טרבל סטק ותו פוכוגמ ססל ופעיו
 סזילכ וניכי 535 ידכ סיכמלס ןמ 6לו וכ 6טמט ןעס וול

 936 ונטמו ופטס ססרפמד ן6מ ילע ףונמ רמ6ד סמכ 6טמ
 ןוסט סנסת סנע וכפתוו ביקכד ןויכ "ופ כ: "וכו סטטס רפס
 ססמופ ,5) סע) סעק לכ"6 ולקקט ספכ עודוס) 606 ל"ת

 ףיסוס ל :

 - + לָכָאְוהְע הלעבְל ףא
 יניע | | אָחָתַּפְתְִ

 ירא ]= ןוינרמ
 ּיטְַ ןוניא ןיאָלימְרְע
 ןינָאְת = יפרס | ןהֶל
 : ד הל ודבענ
 אָרְיִכ לק תי עמו ה

 אָמְּי חַנְמְל אָחְיְִּ
 ספ: ךדצ+ : ּהָתַתַאְו םֶדָא רַמְמיִאְו

 ב םיחלא + סדק ןמ
 אופ : אנ ןליא

 , יישר
 - פיו ז 5וק סיסיו ליס תופס לע . השיאל םג ןתתו
 הנהקפתו .(!) : סיסו ח סמסכ פוככל םג : פכחל
 סיפל .ןפע) סו כוסכס לכד ט ספכחס ןיעל . 'ונו
 . םהםימוריע יכ ועדיו : םיכומ סמקמס ףוסו טמפ
 סיפוכוע יל ועדיו ורמ ללל סוכע סוסמכ עדוי סמוסס ףס
 הלע :(0'כ) סנפיס ו>טלעסנו סדיכ סוס '6 ונע סס
 נפנט לכדכ וכממ י ולכספ ןעס סוס . הנאת
 מ סמעס ל0ט לכ ('ע ןוכדסנס) וכקסכ וכ
 סינקס ןיפט כ ןעס ססכפסנ 65 סמ ינפמו ססילע
 סקלט וז .וכמפיו - וקומופכו סל סילכ םוכוסל ןפק
 .ועמשיו (ם) : (סמוחנפ יככ טכדמ) ודי לע סנועס
 סנוכפ לע וניסוככ סוכדס .לככו סוככ סדנ5 םלדע םי
 פס .וטוטפמ 66 יתסכ ₪5 ינסו םוסכדמ רספכו ר'ככ
 לע מונד לכד סכקמס יככד םכםוימס סדנ6לו סלקמ
 ס'נקס לוק קס ועמס ועמפ סמ . ןעמשיו : וינפול
 טמטספ וכ ופוסט . םויח הזרל : ןנכ ךכססמ ל סיס

 :(ת3 ספ) םיריפעכ והכס ססו ככעפכ סמס .בכע םונפלט סיככעמ סיס וז (סקיע ןכ יכ קודו סעל ש'ס) סממ ססכ
 ש'ע שוריפ

 לָכא תוריָפ יִנייז ןופ ןמּונְנ טה יז וא יירצב חקמנ
 ןֶבַעְגְג טֶח יִז נוא הָשיִמְל סגןפו ןָסַעָננ טָה יז נוא
 טָה רָע נוא לנאנ רוא טימ שנ ךיוא ןאָמ רָא וצ

 טניִסֶעְ ןֶנעָ יי נא סנש יניע הנק () + ןָסַעָנִנ
 ןנעָנ ייז רָמּולָּב יִדייִּב ייז ןופ ןינוא יד ןיִראונ
 רַאוָוג אייז נע פה מיכה ןיִראָנְנ גולק
 אויז נא הָנאְת הלל ירפתיו טיקאנ נע ייז זַא ןֶראוָוְג

 שו םוב ןיגייפ ןופ רָטַעַלְּב טיינגףוה וצ ןּבאָה =
 ןייִא טֶכאַמְג ןופ רע ףיו ןְבאַה ייז נוא תועמ פַחל =

 יירש ישר .שּבְלִכ ןייא וש זיא סָד גְנוטְרוג
 טיקאַנ זיא רֶע זא ףוא ךאְר טְסייונרֶדְניִלְּבַא וליִפִמ 0
 איז זא ןיִרעַה קוסֶפ רעַד ָּךאֶנ מ טָואָל סאָמ |

4 ₪ 

 ו ט'ע שוריפ
 ּוזָא ראָנ טיקאנ ןנעָו ייז וא ןיִראוָג ראו ןינעְ
 טאָה הָוְצִמ ןייא (סַה סֶטְריִיִכ שךנ טָשּפ רַעְר זיא

 םֶרןופ סע טי ןיִלאָז יינ ונייה ןיִטאָּבִ ייז טאְנ
 רי ןופ ןיראווָג טיקאנ ינו אייז נוא תערה ץע
 שבח :םעָד ףוא ןעוג רבוע ןֶּבאָה יי רמו
 ןופ לוק סָד טעה ןְּבאָה יי נא םיהלא לוק תא
 ןְטְראָג ןיִא ןעיימ רעְד ףיִז ראוָו סע וגב רלקחמ טאג
 רָטְנואוצ ןיִהַא טמוק ןּז יד סו טייז רֶד וצ םזיר הורל

 רַע נא ישו פאה ינחמנ טיי בֶרָעִמ זיא סֶד יי
 פל ןויגפפ ביו ןייז טימ םֶָא ןִטְלאַהְּב ףיז טה
 יָּב יִ ןיִשיווצ ב [/ ףוחג טאָנ רַפ
 יה לֶא םיחלא יקי ט) :ןיטראנ

1 

 םִעְר ןּופ
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 סולקנוא

 ּהל רַמָאּו ָדָאְ
 לק תָי רמאְו י + תַא ןא
 אתָיִנִּב תיעמש רְכיִמ
 לטְרע יִרָא תיִליִחְדּו
 : | תיִרָממִאְו אא
 ףל יח ןמ רַמָאְו אי
 מה תא יאליטרע| ירא
 ל ה .אָנלא

 אַבְחַאְו *
 םריע

 . 6ק ןינופ ןפפ ןפפ א'תך

 תישארב ג תישארב

 רק תא רָמאיו ;הָכ'א ולרָמאיו

 יכנא םריִעְיּכ אָריאו ןגב יתעמש

 התא
7 9 

 :תְלְבָאּונְָמילֶכ יִתְלְבְל דתי

 31 זמ

 יב ל דינחימ רמי ה

 רֶשֶא ץעהה"ְךִמה

 רמאיו

 םירוטה לעב
 כומו .קוסמ ותו6כ יפ) ל"פ סיכיט) 06כי סד<ס . סיניפ) שט
 . ןמס (6י) : לכל ספימ ומכנט סיניפ> ןשטכ ופילס6 336 סיניפ3
 לקיס ןפ 15 ןכוגס ןמס סוס ע:סס ןמס ךדילו 620 'םפכ '

 \ ישר
 סילכדכ ומע סנכיל 030 פוס כיס סיס עדוי .חכיא (ס)
 ןיקכ ןכו(כ'ב) סוטקפ וספינעי סל ביטסל לסכנ 00 ₪
 ככדמב) סעלכ3 ןכו ךימס - יס ('ד םיטסלב) וכ רמה
 ןכו מ סיככדב ססמע םנכיל ךמע 060 סיטנסס יפ (בכ
 ימ (סו) : (ס) סיעסי) דסלכ ךדוכמ ימופבכ וסיקזסב
 :סוסע דמועכ עי פפכ ספ ב תפד) ךי ןיפפ . ךל דינה

 ופכו ןרוגס ןמס וסח סיס סטמ .כ'סד6 טמפ לכ6ש ןני6 ר"פכ
 לפ ספימ ססנקנ סתס 02 ןפס ןפס ליכסכ סתימ וינפ ססנקנט
 טכלסט ליל פ"ס . 526 יתלככ ךיסיופ כמ6 : עלסס ןמס ידי

 םימכח יתפש
 מלו ן"יט ףיסוסו 5וסס ןמוס לע סכות סו תלוזכ וכ סוס פלמ
 פס סיס ס"כקסד )'כ מ: ן"יפ סכסת .ךכסקמ ת)מכ סיספ
 סול 'כקסד וכלכ סכוקס ככלסיו יתחעמ רמ6יפ ונטמ
 יפ סענככ וכו 'ופ ןסכד פ'6| ןקתימכ ןפת וניו ןתַכוסתב
 ידכ טכיפ קלכ 'פָכו סוככדכ ומע סנכס) ידכ "וגו סופנסס
 יסוככדכ ומע םנלסל ידכ 5וס יפג סתסד רפו) םיו ותוטטס)
 טרפכ 6"6 סטכ ותועטס) 6ןסס ססנכסס לע סעט ןתנ 052 סלח

 סוטמס ןמ סק5 סוריעס ךע דיגס ימ/כ'ג י"סכ טרפמ 0% סמ) ק'לו 1 : סריכעכ לוסתס 55 ןוידע 607 | )סכ) סוסו ₪
 ספד )"וו גועל "יפס ומכ

 ט'ע שוריפ
 חנא טנַאָזָנ םיִא וצ טֶה רֶע נגא ול סא םֶרָא וצ
 טֶסּווג ףאָד טֶה טאָנטְּבייִרֶש ישר .ּוטְסיִּב יו
 ןיגעוַו טסער ןופ יא טָה רֶע ראָנ זיא רע יו

 ןיירַא םיא טיִמ לאָז רַע יִרְב ּוטְסיִּב יוָו טְנעְרפַנ
 ןֶפאְרְמִש םיִא טעו רֶע זַא םּוראּו) דייַר ןיִא ןיינ
 טעו) וא ןיקעְרש רָּביִא ףיו רע טעו גְנולְצּולּ
 ןגעו ןופ הִּב טאג נוא ןרפמנע וצ םוו ןסיוו טיג
 ןֶבאַָה סוָו יד וא ןָּבאַה ליו) תּונְמְחר טור ןייז
 איז לאָז רַע יִדּכ-ןאָמ הָבּושּה לא טיי
 םוא טיִמ היָּב טאָג טאַה ורד ןיִפארטש טי
 טינ ְךיֶז לאָז רָע יִרָּכ ןידייב גצ ןֶּבּוהְג ןא רירפ
 הָבּושָּת רע טעו ריִמאָמ גוא ןיקעְרש רַעְבְיַא
 טנידגיזג ּבאָה ךיִא תֶמָמ ןיִנאָז טעוו נוא ןאט
 טי רעָמ ןוש לעוו ְךיִא נוא לָחּומ .דיִמ איז
 םֶדֶא טָה רִמאִנ ₪ + (הירא רוגו יהרזמ) : ןֶניִדְנִ
 טְרַעָהְנ ףיא ּבאָה לוק ןייד זנב יהלמש לוק תֶא טאג
 ןיטְכְראַּפג ָךיִב באָה ָךיִא וא ירא ןיטרינ ןא
 ָךיִא נוא יינישמיקאנ ןיִּב ךיִא םּוראוויְִִמ סוריע 3
 מאָה טאָנ גּוא סאו (איו + ןיטלאַהּב ךיִמ באה
 יִנ טנאָזְג ריד טה רעו דל דינמ יפ םיִא וצ שאז
 ןֶנאּו ןופ רמולּב טיקאָנ טסיִּב אור זַא ה 9%

 יכנ6 .סוכוע וכ 6כי6ו רמ5ט סד6 ל5 סוככד6 י6ק סת סולכוע יג דינס ומ ס"נקס למלט

 לארשי ילשמ
 ףיפיוצ רַשא ץֶלֶה ןֶמָה : ןייז וצ גְרְפקמ חָּפ ןוחתפ ןייק
 םֶרֶא וצ טנאזג מאה טאג 'ִּתלכַא ּונָמְמ לָכָא יִּתלְבל
 דד ג ד ד זודזדז 4 זה אוג

 אוד םגאזנ ןִא ריד באה ךיִא פאוו םיוב םעד ןופ ןישארה
 זי" ד . ד . ד ד יד

 רַתוס ןייא לשַמָא זיִא סע . ןיסעְגיְג וטסאה ןיסע םיִנ טֶסלאָז

 פאַהְנ ךיז טימ טֶה וא גירְבְראה ןייא ןיא ןטלאהנ תָבַש טאָה

 מָה ןָנאְָרְמ טיִנ תָבש םוא ראָס ןעמ לייוו גוא רלענ לעטסעקא
 לעטסעק םער ןופ ליסילש םעְד ןָמְלאהַב וצ יוָו טֶסּווג טינ רָע

 ןסאָלְש ראָפ לעטסטק סאְר טאַה גוא ווג בשיימ ךיז רע טאָה

 ףרוד לעטסעק ןיא שגייִלִג ןיירַא רע טאה ליִסיִלש םעָד נוא
 ג צג ד . 1 -. -- צ ד : .[ צ

 9ַעַּבַא םיִא טעוו תָבש ךאנ טכארסיג טאה רע עראפש ןייא
 == . + ז- 9 1 2," ד . ד 2:

 סעָד ןיִמעָנ סּורָא טעו ןוא לעָטסק םאָד עְניִפע הָכאָלִמ

 בוטש רעד ןופ ןעְגְנאָגְג םּורָא זיא רֶתּופ רַעָד איוו לעָסיֶלש

 שאה נגא לַעְסיִלָשַא טסאַפְג אוצ תֶיַּבַה לָעָּב רעד טאה

 = = וא ןעָמּוניִנ וצ "דלג סאָד טאָה נוא לעטסעק םאָד םֶניִפַעְ

 .םאד מאה נוא לעמסעק ןיִא טזאלינ רע טאַה לע :םילש סעד
 %% ד " דג ץעיא> 102 - 1 | -40- ןג

 < תָבָש ָךאְנ ץעמיקיִנ זיא סע ןיִסאָלֶש ראָּפ קיִרּוצ לעָטְַעק
 סאָד םיא םאת נוא הָכאָלַמ לַעְבַא ץעָפּורְנ רַתְוס רַעָד טאָה

 .לעסיִלָש ץיינ א ןהעיִנ טאָה רֶחּוס רַעָד או . םֶניִפִִיִ

 םֶהיַא ויָא . אָר םיִנ זיא דלעג םאָד גוא גיִנייִווְנִיִא ניל
 סורא טנאָקינ עמ טאָה .ווָא איוו . רעָדְגְו סּורְגַא ןעוֶוינ
 לעטסעק ןיִא ץֶעְנ א לעְסילַש רעָד א דלג סאָד ןיִמענ

 סאה ןעניפע םנאקינ ןעְמ טאָה וא איוו " ןיסאְלש ראָפ
 = "שד םאוָו הָיָאְּת איִד ןעָצְנאג ןיִא יא לָשְמָנ רעד לעָסְסעְ

 5 < שח 1 ןשארה דא - ראָנ ֶא ץֶמונ וצ טאָה שמ
 ו םיוב רעד  םוהאוו תַעְרַח ץע םעֶד ןופ ןיסעְני

7 
 יקי



 שו

> 

 יי טערָינ ן יט םאָה שח 2

 ינָאִשה שחנה השאה |
 שָחְנַהְֶא םיהלא הוה ףמאיול
 2 סיב אית

 ס'פו ."'ונ) ספפנ לס סט6ס סד6ס רמ6% (כי) :)יככ םלעד

 םימכח יתפש
 ןאלפ פל ממ 55 ךכ> 5כי ךכל סולע .סיסט ליכטנד טמסמ
 0 ןופ סונמ סד63 ןופט לוכטכד סוטמס ןמ סת5 סורועע ך>
 סם ספ לכ6 19 סווטננט סמ קכ סווקל בייס ןיפט יס) 68
 וולע רכוע 05 וינפ טנעו 5מש רול וכ ןופ ו) סזוטלג

 | | תישאר ג תישארב +
 = ָתְלַבא הגמ לביִמְל אל רשא השאה םֶדאַה רמאיו < ב 2

 זמ מ יִלדהְנְתַנ אוק ירמע התַתַנ

 םיִהְלא הָוהְי מאיו *:לכאְו ץעה
 ףמאתו תישע תאז"המ השאָל

 ', " םולקנא

 , אָתָתִא םֶדָָה רַמָאְג בי
 תחי איה יִמַע ּתְבַיִ
 : .תיִלָבאו אנא מ יל
 . יִהְלא 5 רמָאו גי
 תדע אָד הַמ אָתְתֶאְ

 אָיח אָתְתֶא תֶרָמַאו .
 :. 7 תיְלְבַא תיִניעַמִא * לכאו

 איות םיה לֶא יי רמָאְודי
 ירא

 םירוטה לעב
 סיסמ . סטפמ ס"ס "ספר 'טומס "53 "סכוס םמפ סמר כיסמ

 יישר

 ל התתנ רשא (כי) : סיפפנ ס . ץעה ןמח
 . ינאישה (גי) : סבוסב רפכ ןסכ ('ס ץ'ע)

 ןכ .רמומ ן) סוס כ'סד 5רי ונע רכעו ו) סווטננט לוכטכ 5
 יפו "וכו תעד) ך) ןוסמ טכפמ ךכ) 5רול 1) סוס לג סופמס ןמ סוס סולעט סמ )6 סופמס לע יתככע יכ 55 סורופכ
 ' למס ,פ וקעמש ינו . (ךרד) סדופ) סונמס 3ע ככטמ  עדוו סוס יסדוד סופמס ןמ סק6 סוכועט ך) דוגס ומ םרפ) 66 ןפכד
 יפכמקסכ יכ | ןקוש יפ)6טט סמע רפוו 1) כוסמ סת6 סמל 162 ₪5 סולע ספ6 ספ ךל דונס ימ רפונכ
 ם : 'וגו ןטס ןמ פנכלו תפעה ס6 696 ך) .רכמו6 יני< סוכע סת6 ספל ךקו8

 לארשי ילשמ
 ץמּוג ןיסיונ ןאק ןעמ סאוָו עדו בוט תַעדַה טנא (ץע ומ
 שפנעמ רעד טלאוו תערה ץע םעד ןא גוא .ץטכעלש גוא

 קא צ ו "ו א ד ד וו דו

 . ץֶסְכִעָלְש יב ץֶפּונ ןופ קּליח .ןייק ץינאטש ראָפ םיֶנ
 ןיִמְדֶא ןיִפאשב טאָה רע א טריִדעְפיִנ טאָנ יז טאָת םּורֶד
 םהיא רע טאַה הע ןנ ןיִא מזאָליִג ןיירָא םהיִא שאַח נוא

 0 ד ד דצי* . 3 ₪" 5 75 ד

 ץע םעָר ןופ וא . ןיִסְע וטפנעמ רעָמייב יִלַא ןופ טנא א
 ןייק, וצ ןיִטְסּולְנ טיִנ לאז רע יִדְּכ ןיִסִמ םיָנ וטְסְלאָז תַעַדַח

 לעָסיִלַש םִעָד םֶהיִא ראָפ ןימְלאַהָב טאָג פאָה . ךאז םש

 טאָהְיִנ םיִנ ליִסיִלָש םעָר םֶדֶא ךז םאָה הָוַאִּת שד וש

 ריד אוצ ךִו טאָת איוו םעעַרָפִנ פאג םיִא טאָה פאָד

 יא איוו . םיב םעַד ןופ ןיסע אוצ הֶיָאּת איִד ץעֶמּוניג
 קּסָּפ רעד םֶגאָו סאָב . יס וצ ןיסולג טנקי וטפאָה

 ד . ד . ד 7 +צ ד . ןא ריד באַה ָךיִא פאוָו ִּדיִתיִנצ רשֶאא םיוב םעָד ופ בוא

 רַאָפ באָה נוא ןיָסְש שיִנ םיִא ןופ טֶסְלאָז אוד זַא שנאָזג

 אוי וטְסאָה הָואְּה רעד ןופ לעָסיִלְש םעְר דיִד ןופ ןיסאלש

 אוצ הֶנַאּה איד ןיִּבאָה םנעקיג וטסאָה ווא איוו ןיִסעְנינ

 סֶדָא םאָה . ןיִסְְנְג םיִא ןופ טסאָה אוד רעְדייִא םיוב םעָד

 איז טאָה ץיֶבעְגיג רימ טְסאַָה אוד סאָוְו בייוו פאָד טרֶעַפְְינ
 מגערפנ שאג סאה . ןיִסענָנ ָךיַא 3אָה טעדינ דָּבִא ךימ
 1 ד ד קי 2, = 5 ד שיש די 2

 רעדייא םיוב םוצ ןיטסולג טנעקנ וטסאַה ּוזַא איוו הא וצ
 צ = 2 3 1: 'צ* | ג - . ל 2

 רעה טֶרעְפנעיִג איז טאָה |. ןיִפַעָנְג םיִא ןופ טמאָה אוד

 תישע יִּכ שחנה לֶא יי
 ל. * דוד

 תאז
 דו 5

 5 2 לע 4: בוטס) 12 סוס כ'וסד

 ט'ע שוריפ
 - הָשּוב א ןֶדָנאַה רַפ זיִא םַע זא ןסיוו וטסְלאז
 םוב םַעָד ןופ בוא צה ןמה םיקאנ זיא ןעַמ זא
 טסאָשָנ ריד ּבאָה ףיִא סוְו וגמִמ לא יִתְלבְל ףיתינצ רָשֶא

 : ןָסעְנֶגּוטְסאָה נ םיא ןופ ןיִסָע טיִנ :טסְלאְ וד
 =  הָּמַמָנ רָשַא הָשֶאָה טגאֶזִנ םֶדֶא טָה דה רמי (בי)

 איה ריפ טימ ןֶבַעָגְ טסאַה וח סו בווונ סד ירש

 סוב םִעְדְזּפ ןּבעגג רימ טאַה איִו ץעֶמ ומ יִל הנ
 רָע טֶניִראְוואַּב ישר . ןֶסעְנְג באַה ףיא גוא לבא
 יִתְשא דא - הָנְִנ הָשָאָ ןיִגאָ טפרארב טֶלאָוְ
 ריִמ טִח ביט ןיימ ןעוָנְג שטייט רֶד טאו יל הנ
 שא המ טֶנאָזָנ רָע טֶה ןינעוו טסַעוְו ןופ ןֶּבעְגַג
 השאָרַה םֶרֶא א ןנמּורדג ןנאד ןגפ ויא ירמע הממ
 םיִא טֶה טאָג םוָו הָבּוט רעד ןיא טנעקיילג טָה
 קיז ןופ בייווא ןבעגג םיא טה טאָנ רמו ןאטנ
 איוו א פָלִהַא ןייז םיִא וצ לא יז ןיִגעְוו הָבּוט
 ןיַא טייל טָה רע נוא ןנאַטשג זיא .ןיבוא
 2 הָּמַתַנ רָשָא הֶשֶמְ טְנאָזִנ טֶה נוא הָבּוט רַעָד

 באָה יא סו וג םָרוג רימ טסאה ּוד רַמְולּ
 םָמאָה וד םּוראוָו . תערה ץע סעָר ןופ ןיִסְנְ

 יד וצ טנָאזג טאג טה שאל פיל יי מאיו (גי) : וצ רֶד טכאְרְבג ףיִמ טָה יז וא הָשֶא יִר יִּבַעָנַנ ריִמ
 ד|צנ ה [+| -

 | יעשה שָחְַה טנא הָשֶא איר טאְָה השאה רמתו ןאָטג סך וטְסאָה םּוראוו תשעת חפ הא |
 : 00 לא ד \> לש 0 + רָדא טרָאְָג מ טאָה -- רפ- : --



 סולקנוא
 רז ריר מיל אָּד ּתְרבְע *
 ה שע 2 למ אָרְּב לָצַנ

 המהְּבַה העמ לע אָרְּב תוח

 שארב ג תישארב

 "לָכמ ; התא רורא תאז
 דל הרשה תיח | לָּבְמּ

 ּובָבְּו ומ : ףייח מ | ימידלכ לכאת רפעו ךלת רב גי ירפמלפ
 7 ּהָהְנְּב ןיבּו נב ןיִבּ ןבו ליב תישא ] הָביִאו ₪ :ךיוח אָתְתַ ןיִבּו ב ישא

 אוה הערז יו הערז ןיבו ה שאה המ :ףל ריִכְד :יַהָי אּוה

 : בקעּונפישתהַתאו | שארךפושי ןמדקלמ הל ףוגמ
 הל רט

 אפוסל

 . ככולו ןטס ןמ יל סנתנ יס : קזעכ 3 ןתנט סמ63 סכוט יופכ |
 . כקט (וט) =: סיפכדכ יתעמסש דע ןפכ ינפיכסש טעפס ו

 יישר

 ממ

 . יכ (די) : וסיקזמ סכפ6 סיטי 55 (0 סיפשו) ומכ

 םיסמ לם וסוכוכ סיכפסמ ןיקס ןלכמ . תאז תישע
 בבס ילכד .ביטסל .ו) סיס , קסז םיפע סמל ולס וליסמ
 : (פ'כ ןומדסנס) ןיעמומ "ימ וכבד .ע דימלפס  ילכדו
 סמסנמ ס5 . הרשה תיח לכמו המהבה לכמ
 סז טרדמ וניפוככ ודימעס .  ןכט לכ 55 ם סיממ ללקסכ
 םסנ לם ורוביע ימיש דמלל (ם ףד) .סוכוכב 'סמב
 :ו23קכו וקו ויס סילגכ.ךלת ךנוהג לע :סינפ ענפ צ
 קופיט 056 סנוולסנ 65 ספ5 . תישא הביאו (וט)
 תסכ לו ש סוס ת6 לטו סלסס 0 סוס "וכסיסכ סד6
 םולק ןסעד סיכנסכ יפל 095 סלקס סוס ל5 לבל
 : קיטס סכיפו ךכיפל ןסילעכ סל םוקפל סועדויז םומפמסל
 וקופ םוכסו (ע סילבד) ומכ . ךפקכי(פ סעוס) .ךפוש*
 5 .בקע ונפושת התאו : סיסי תיפעו ומוגלסו
 ונסימס סטמ ףסו כקעב ונכטסו ת סמוק ךל 6סי
 כוכס טתנסד ?"יו = סכוקקכ ןת) -ס) 60 סלימת סוק 6

 + פ ססופ םיע6 סכילו . ח תורוכנ 5 קטוס ספ6 רור5 א"ך

 םירוטה לעב
 ל"ומדס סז .כקפ דוע ףוסו . לקע ונע לידגס ךדילו ןיד .'ג
 9 טס סג וז סנופס ןמ רכ5ש לורנ םמס )פ :בס שמג לפ

 םימכח יתפש

 לנו סט5ס ס 'כקס לט וקסומפ 3ע כוטס סימתכ ןוט) 6וסככ
 סנטטכ ומלפ רוטפו סלוט) ס)ופכס תוסמ 3כ ס"לו ע :י'זו
 655 טנענ .6לו םיסס) 55 סווטלג 0)5 שסג 5קורד ליו וז
 *ןכו 3כס יככד למו) ךויפ ךכופ) ודו לע סלקל סלכס .יפ)
 לנוע תיססטכ 59מג היסס) 50 סרופכ סווטננט פיסמ 5
 פסומת) כושי פלק םי סזכו 'פוקס) 590 סונט ססס םו5מ לע
 ן'טרסמ סטכ יק65מ ןפו כ" יכומ 636 דו תכיתכמ ס'פכס
 ס) רמלדמ 626-'ע) ₪36 םיסמ ןיפד )"וק 50 ק'5ו (ינוקזמ)
 רוכיע ומוכ סנ)קקנש 5 ו"עד .ונויס מ"ק . סוס)5כ סקווסו
 לק רוכיעפ רפוו סמסכ ?5 סלוכוע יפיט סמסכמ לקוי ס)ט
 סרוכוע ימיו סימי כ'נ לוקס לש סרוכוע ומוד 'יפ צ : סימ
 טחנס 5סי ךכ סומעפ 'ז סיממ עוכג סמסכ כ'6 סנט רוממ לט
 ו סונט '1 סלוכיפ ימיס 65מ) סימעפ 1 סמסכסמ רורל
 סנט 'טלו סינפ 'ג) סרוכועט סעפס 16 וכ5 )"כ סיס לכמ
 וס 9 סל כ ו לכמ קותטלו סימס לכמ כותכ) כ'6ד
 69 ימנ 6כקיעמ 550 ךלס ךנוחג לע 5וס סלק ספ סונב 0
 5מ5 סחנס 6רו כ 2 1 ך : ס"6לס סולגכ 1) סיס
 סומו סלסת סס ןינקונו ןסינעכ ת5 סודככמס סוטנס ךכדד

 לוכ55 5ןס סמונו 6:0 כוכס סיס טקנס 16 6יס לכ5ת 52 5וס פומיב סוס ספלפפ ןויכו תומיו ס)יסת סד6) ןקפ וכ 5
 פקוד יכ ןעס ןמ לכ5פ לס סוטמ .סנופ סט6ס כ6 6וס תומי ךכ) ןעמ לוכ6> 605 סו\מ 76 טחנס רכסד ל"יע% |
 פמסמד םוס5 סכופו י6מ כ''סד ₪ :  תופת 6) 6יס לכ5ק ס5 6 ןכנ לכספ 5 עלו בוט קדס ןפמו ס'כקס רמ6 טד
 סד6 לק ס'כקס 60 ל"קד ןרתל ונו5כ ך : 8 7-3

 ט'ע שוריפ
 םּוצ טְנאָזִג טֶה טאָג נוא שָקְנַה לא םיִהלא יי רָמאַנ די
 רו אט סאד טָסאַה וד לוו תאז יי גְנאַלֶש
 טבּולְפרַ ןייז וטל הרשה תָיִח לּכִמּו הָמָהְבַה לָּבִמ הָּתַא

 םעד ןופ תויה יִלֶא ןופ נּוא תומָהְּב לא ןופ ןייִס
 םאָד וא פא אָרְמִג יד טְניִרִעְל ןנא ןופ דֶלַעָפ
 דל חג ל ראי ביז וא "גְנאלשא ןופ ןיִנאְרָש
 רָע טּביירש ישר . ץיִנ ּוסֶלאָז וב ןייד ףוא
 דפ ןיראוננ טקַאַהְג פָא יז ןינעָנ סיִפ מאג שָה |

 רעמ לפ) כ"סו ומגע ינסכ

 א ןייא נוא הני (וט) : ןֶּבַעְל טסעונ וד גאל וו ןיִסַע ּוטְסְלאְז דע נוא רי יו ל לצאת |
 ו היבקה טָּבייִרְש ישר . השא רעְד ןישיוצ וא ריד ןשי ןאמ ףוא לע הָּ יח |

 : א םעְר ןופ 0 פרל םוצ לאָו םדא וא ןעוְג זיא הָגְנַּב ןיי שָחָנ םזצ ו

 לש וקכפקַכ סד6 )טק וק)לק ןפכ

 לארשי ילשמ
 םַסאָה אוד שחנ סוצ םנאזנ םאה טאנ ָךְלִמ ךנוחג לע תאז

 0 ד דד 1 זי ד ד ₪ + כ

 וטסלאו ראפ רד תעדה ץע םעד ןופ ןיִסע לא או הָוח םערינ רבא
 רעְרְיַא וא הֶלבְקְּב .ןיֶּבאה - רימ -  ךיוב ןייד  ףיוא ןיִכיִרק

 טטנעמא ןופ טלאָמשיג סָד טאהיג "ערה רַצָי רעָד שָחַנ רעד

 םֶרָא ןינעקַא ץענאָטשג זיא רע ןידייר טיִמ גּוא ץינ םיִמ
 שסנעמ ןייא איוו וזא שריג | רַעָביִא םיִא שאָה נוא

 ןוש טה רַע א שעָר ךאָנ רעֶבָא ןרעְנַא םעְר ןינעקַא

 | ץש סר מ םעָר ןיִא טֶפיִנ איד ןיָפְראוָויִג ירא

 = םאָת תעדה ץע סער טיִמ טְניִדְנִִנ טאָה ןושארֶה םֶדֶא
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 ְ 4 סולקוא | = תישארב ג תישארכ א
 פא 6 אפל ברא הברהרמאהשאה"לא"ס

 טמא הא 99% ה הר " -לירקדו דחו
 - דפ יפי כמא םינָכ 7/תבצעב ףנרהו ךנובצע
 -לַשִמי אוהו ךתסושת ףשיא"לֶאְו
 קעמש יִּכ רַמִא םֶדמְלּו" סב

 ךלעב תולו ןיִנָב ירלמ

: 
 םֶדָאְלּ " : ָךּב ֶלָשְי :

 רַמיִמְל ליבק יִרֶא רמא ץעה"ידמ לכאתו יןתְשא לוקל

 אּוהְו .ףיִתְבּואְת .אָהְת

 אלא לכו ףְְמ
 יד . במ םופכ' ךעיפ )ה . 8יִק סימספ כ:פג .ץ ץנחיפ 09 % א ה

 סירוטה לעב
 סמידש פ"פ6 סיטכטס םכרכ יכנ וממ5 דוטו כקפ ילס לירנס "וע
 כיתכד תמ6 סכלככ סלוכ סללכו לזח ס)י63 יפתפכו סיכ6 טדא*
 םופקנו יכ6 פכוכגל סווטסע רמו) ספו6 ךככ ופכרככ רט6 6

 םימכח יתפש

 סיסו 5) 'ולכ וגס וסנגו 5ן0 םקנ לט ותנלק לכסד ןכפמו טתג
 כקע ונפוטס ספקו ןינע ספ כ'כ6ד 'יפ ס'6כסו .'וכ סמ

 2 ךנפ ךנומג לעמו וז ליס סנלק 152 50 שמנ לט וסנקכ
 סוק) .ספוכ ס5 לכ5 5 קלד 5וס .סילגל תנילקל סקסד לקפנ
 כיקכ י"טר) סעקד א : וגפוטס ונמסר כסכ סוקי ספוקכ
 סד ןוכ קוניפ ןופט עפסמ כקע ונפוטפ סק*ו ש5כ ךפוטי לוס
 עו דוע יכסו כקע ונפוסו םקנסו וטלכ תפכי לוס 035 םפנל
 סר6ס 6 תוממ וגיל טקנכו םסנס תיפמ סד5ש ןסיניכ םרפס
 סטקד )"+ )"6 . ס'6רס ונסומפ :ססמ .ף6 רו ךוכ3 כ"'פ 6
 כיסכ ןשכו סקפ י6דוכו 05 ךפוטי .כיקכ ליעלד ןויכד י'טרל

 דנ סג לג שמג) ןד סטידט פ'ט6/ כקפ דגי 6וסו וס ס3י6
 סכרס ךדי6ו 820 'סמכ '3 .  סכר5 סככס (זמ) : סכככ ססולכ
 סמ לכ ט'פל זמ תודג סד 6וס ךכוכפט שוריפ ךטכו 6 6

 : יישר
 טסנסטכ (מ סיפשי) ססכ ףקנ ומכ ונפופס ןועו א
 לע לפוכ ןוסלסט יפלו סקילמ ןיפכ ףסוכ לוס ךוטכל כ
 . ךנובצע (ופ) : ססינטכ ספיטנ ןוכל כסכ ב לס
 = לע טז . ךנורהו : (ק ןיכוכיע) סינכ לודיג לע5 .סז
 :סדטס לע טז . םינב ידלת בצעב |: רוניעס
 ךל יס כ'פעסו שמס .  ךתקושת ךשיא לאו
 יטממ לכס .ךכ לוקמי סוס 655 'ספכ ועכותל סמ כ
 (פכ סיעשי) ופכ ךפולס . ךתקושת : ךטפ 99 ד

 %וס '6 ןוט) לכס סו פמ ונוס כקע ונפוטי סלו טסנס תפ ילדו ם5כס תתכו 00 ק'5ו ךפושי ןוטנמ כ"ג לוסס טפופפ
 .ונכט 'ופכ רמסנ 6) סמל י"פר) סטקד 'ופ ב : 'וכו סכמ לו טרופ ו'עו ספומ ןוס) וגיל ןלכו ספימ ןוט) ןלכ טמספ סמכ
 מ"מ טסנכ קר לפונ וגופס סקולס ןוט) ונפוסתו ם6ככ 550 .ם)פוכ סנופ .ליסו סתיקכ ןוטל וס ךפוטיט פ"ע 'יפ ס"5לסו
 במפקד 80ד )' סוכנכ ספי סדפ וזט פ"עסו ב : טוריפכ סיפנוסמ ססע ף6 םונוסנס תווכס) וחלס ךרדמ לופכס גסנפ
 מכ ךילסמד 60 ד : ()"קכסמ) פ"יסס סללקש רחשמ טימססל ועכוס סניסו סוקמס יווינמ סקנוט פלט ס) ספי סדפ 5רמגכ

 רסְאסְכְטְ א 6לן .?*) 2%

 לארשי ילשמ
 רעד סאָו שפי ןיִטְכָלְק םעָר תֶמָהְמ ייל שמ רעֶר
 למ זיא סע ןיִפְראָיִנ ץירא ןָסֶבא א פאה שָ
 זיא הָרוחְס ךאָנ ןיירא גו ןיא ןיראפג יא רֶמופ יא
 ןייִא םיִא טְניִנעְגאַּב ליטעטש ןייָא ךרוד ץִראָפיִג ףךוד דָּצ
 םוצ שְנאָז וא בורק יינפא רע פאו ןאָמּורֶא  רעֶנְנ"

 טָשיִנ ןאק ךיַא ראָנ ןאָסיג ךודיש יא באָה יא "חס
 רעריילק הָנותַח ץיק, טָשיִנ באָה יא ליוו ןיּבאָה תָנּותִמ

 קיִרּוצ .ןיִראָּפ טעו) רע זַא טנא וצ רחוס רעֶר םיִא א
 רַתְופ רַעָד זַא . רעְדָיילְק הָנּותַמ עֶנְנְרְב םיִא רע סתָו
 רוד רַעָריוו רע יא געוו םעָר ןופ םֶרעקְיַנ םוא ךי] סאה
 . - רז ד .'צ 0 ה רןטצדו 4 םימ ןאָמ רעְנְנוי עַד ןינעקַא םיִא טמוק , ליִטעְמש םעָד

 רעָר םיָא .םְֶרְפ . דֶנאַה רע .רָסְנוא  קאו ןיליְִמ פר
 רני רעָר םיִא טֶרָפְנע דָנאַה רעְר יא וטְסאָה פאה רמי
 הָניִתִמ ןיוש באָה ָךיִא ןיִליַפְת גוא .תילס ןייס א תָע אמ
 ריִמ טעו יא וא  םֶרעְכְד רָפ באָה ךיִא םוראָוְו םאהיָנ
 ריִמ םאַה רִיָא איו] וא םיִשוכְלַמ איר קֶנעַרְב יפרו \

 רימ ןיּבאָה דנּצַא םיִא וצ רָהיִמ רעֶר טנא פצח אוצ
 ןישיווצ

 ט'ע שוריפ

 - .לַפ הֶוְויִמַעָנ שָסְאז וד יִרְ ןיִּבְראַטָש לאָז רע
 שפאש רדִניַּפַא ןיִבאַמ ךיִא לַעונ םּורְר בייווַא
 חו ןיבי דרו ןיגי השא רַר ןישיווצ נוא ריד ןיִשיווצ

 רָרְניִק יריא ןישיווצ גּוא רדניק יניב ןשי גוא
 וצ רַעְרִ ןיטעְרּמ ףיִר טעוו רע שאר ףַפּושָי אּוה

 טֶסַעְוְנ ור נוא בקע וָפישה האו פאק ןייד ןיסוטמש
 רַמָמ הָשּאָה לֶא ₪ : טָשְַעָפ יַר ןיא ןיסייַּב םיִא
 תּברא ןרַעָמ הנה טְנאָזְג טאג טָה הָשא רַעָר וצ
 = םָיִמסֶד טיוקְרַעורט ןיי דנט ןרעמ לענ יא
 . בוא דניס ןהיציףוא רדניק ןופ רעצ םַעְר ןעָּמ

 ןינאִט םעַר ןופ ךעַצעַר ויא סר ןינאָרְט ןייד
 ןעָיוַנ וטְסַעְנ פי ידמ טייקְרעורמ טיִמ גט
 ל ןעָניִונג םַעָר ןופ רעצ רַעָר זיא סר רעְדְניק
 ןיִטְסּולג טְסְלאז ןאמ ןייד וצ :כוא .ךמקשח ךשיא
 = ? ריד ןיִא ןניֶטְלִעּוָנַג לאָו רַע גוא ב לָשִמִי אּוהְ

 | לוק ביו ןיידְִמּונ רֶפ טסאָה וד לייונ רמשמ ליקל שמש ינ טְנאָזְג טאָנ מטָה סֶרֶא וצ גוא
 . לו תעדַה ץע םעד ןופ ןיִסָע ןיִסייַהְנ ריד טה איז םוָו טְנְלאָפִנ יז טָמאָה אור ליי שייח סר |
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 5 טל וקקנ סנס ול .למסכ =

 הָניִלְכיִת "למעב רב

 לוכיתו
 אַז טו 1 אָלְקְד

 .ג תישארב סולק
 :אל רַממְל רח הפ

 אערַא אַטיִל ּהָנִמל

 ןיִבּוכו חי : יח מול
 ְךְל חַמְצה
 אָבְסְע תי

1 

 ע-ּאַמְחל לּוכית מגד
 הגמ אעראְל ב בּותיִתְּד

 . אתירבתא

 :תישארב

 : לבאת אל רמאל דךיתיוצ רשא
 רובע הֶמְדאָה הרוחא ּונמִמ
 : ךייח ימי לָּכ הָנְלְבאת ןובצְעְּ
 תְלְכָא ףלחיטצתרררדוץוקו"
 ךיפא תעזּב < :הדשה בשע"תא 5

 הָמְדאָהילאְלְבּושדִעַמְהְללְכאִת
 ..וכ םוכרכ ךפ6 תעוכ . סט סיתספ רדרדו ןוקו . תיק סיתספ ןוט:ענ א.

 לעב
 לפ .ךל סימל בדכדו ןוקו (םי) : סיכוכמ סימכ סיכולמ סיפדש

 יישר

 . ךרובעב המדאה הרורא (") : סקקומ וקס
 סל סיסוערפו סיכוכז ןונכ סילולל סילכד ךכ סלע
 סיִדָש םוללקמ םוילכסו סעכ סוככסל סלול לטמ ד

 ך חימצת רדרדו ץוקו (םי) : ססמ

 סדנוק לדרדו ןוק םומ5ס סיערז ינימ סנעלזםשכ [
 תלכאו : (דכ סלוכ) ןוקיס י'ע ז סונכסנ סו ן 0
 סכרככ סלסו וז פיס ספק ספו . הדשה בשע תא

 'ונו עכז פרוז כמע לכ ד
 ךכוכטב סמדסס סמולפ ןינעס שפרב ןסכ ומס סמ 950
 ךל חימ5ס לדרדו ןוקו .ןוכ:עס כסלו סנפכ6ס ןוכלטב

" 

 ךיפא תעזב (פי) |

. 

 סינוק ךל םימ5ס סיס סנג תוקלי וש םינטק סנעלזתסכ =<
 : סלכסמ ךסככ לטו סדסס יכסע  לספו סוכדרדו

 : סכלס וכ ה סילפתע 55.
 כ'55ד םקוד 195 כדרדו ןוק שוכיפ סדק ינטפ |

 טלע 2 שוריפ

 א םיב םעָר ןּופ ןיִסעְגְג טֶסאָה אוד וא ץלָמ מ
 טְנאָזָנ ריִד ּבאָה יש סו ומ לבת אל רמאל ָּךיִתיִוצ

 הָמָרַאָה הָררא םּורְד ןיִסָע טיִנ םיִא ןופ טסְלאָז אוד

 ריד ןלוו םּוא דֶרָע יִר טבל רפ ןייָז לא קב
 ראָּפ ומכר ףוא ריִר לאָז דִרָע .יִד "רַמּוּ .

 נּוא ןיניְלְפ ונייהד ןיִבאַז עָניִמְלאָש
 ןויא רצ ל זיא סָר טבייִרְש יישר - םירָעונ
 2 רע טָסייַה סַד גַעוְו ו ןיטכעלשא ןיא טייִנ סו
 טסירּב יד טייל אור ןיטלעָש םיִשַעַמ עמְבַעְלָש
 ןיפאַשַּב זיא םֶדֶא ּזַא ןיִנזנ אייז ןופ טה רע וו

 וא אויָל

 כדלדו ןוק 85 ספ ןו5 6901 סדטס .כטט .קלכ6ו ביתכד טז כ

 םירוטה
 ןוק ןפלכ ומ 5כםי) כדלדו ןוקכ ןסס ס"וכפכ ככדמ 35לשי תטד5

 םימכח יתפש
 626 'וכו תנמ ךנ ןיפ טרופ רככ  וכסס 5ןס ךרופל 502 ס'מ6
 סנוכ סנו ליסש פ"עפ וכ יונס לכסד ךל רמו) וטקנ ךכנ
 וסט פ'עמ ספוכ ויס סוס סל 15 ספוכל וכו סלוכ סוס 5
 ג'סה :ךממ לו ונממ י"טר ג טקנס וזו ופוכ) סלוכי סנו6 ספור
 סיס ספלקס ןוטסכס 'ופ פו ' וכו סעל .תוככת) הנוי לסמ 6"ד
 ףפד סמד6ל סנלקס ססיס ללמס ופ) לכ6 סמדלס ו'ע סדו 59
 5כ0ד סעק 936 סמדסס ללק ךכ) ןכפס ןמ ףרכנ סד6ס ןקכ
 סתטמ לד סוטמ .י"קכ 'ופ ליעלו סמדפס ?לק קה עמסמ
 ןועכ .ספלקתנ סוס י6ד) 5מרג 501 6ס "וו סוקפ לס יווי3
 סימוקכ לכ5 ת)פ דק לע תוכיפ סמעתט סל)קםס) ס) סוס סמפע
 ךולעס לעכ טכיפ 1 : (ססינט ןוע ?יִכמב סוס .סז סילדלדו
 זע> ןוטלכ סדנוקו ןוקתוככ כוס י"ע סינקתפ סילפ םוקרו
 כ'פ רמולכ סדטס כמע 5 כ'ק6 רמ6נב יפ) ל'כ ץ : י"ד
 656 סיפכוזפ סונוערז וניפ כמ םיע5פ )₪ רחפמ ןווית ססמ
 ל5שו סיכדכדו סטוק ןוקיפ י"ע ןולכ5ָנד טרפל ךיר5 ךכל ול

 5 ה:
 לארשי ילשמ

 דיד טימ ןיש יז טעו הָלָכ איִר . טיִנ ראָג ךז ןיָשיווצ ר
 םעָר ראפ זיא לש רַעְר . םיִשּובְלַמ איִר ןיִנעוו ןיִטעְנ םינ
 רָביִא טאַהיִג טיִנ תּכ ןייק שִחָנ רַעָד טאָה םֶדֶא ןופ אָסִח

 שמנע ןייִא איו) וזא ליומ םעָד םיִמ ראָנ סֶדֶא ּוצ ןיִדייִר וצ

 טלאַמְשיִנ םעְד .טיִמ יז טַפְראַרְּב רע טאָה ןיִרעֶדְנַא טעֶד

 סר א רעְּבִא ןיִדייִר טיִמ נא ןיינ טימ שמָנעמַא ןופ

 תא טַפינ ןימכעלש םעְד ןיִפְראוָויִג ןיירָא ןיוש טאָה רע זַא

 שָחָנ רעָד .ןיוש ףראָד . ֶא .םיָא ןיִא פאוָי שחנ םעָר ןופ
 םיִמ וא ןיינ םיִמ שנעַמָא ןופ טלאמשינ סאד יז .טיִנ

 אוד א שָרְנ םעָד יצ טנאָנְג םאָנ טאָה סאָ ה. ץֶדייַר
 טסאה

 : שָפיִּנ סאָד תטחמ ןיוש טגידניז שנעמ רעָר / גוא . םֶדָ

 זינק ןיראונג ןיטְלאָשְג םיִא ןיעונ ןופ רע איר זיא .טגידניזג טה רע זַא נוא רע רַעָד ןּופ ןֶראווג <
 ףוקנ יפו לג רע רַעָר ןופ זייּפָש יך ןיסע וטסֶלאָ טייקִיִדיִמ טיִמ 'רַמולּ טייקרַעורט טיִמ הָנַָאא <
 ריד אוצ ןיִצאְָרְפְש יז לאָז ךַ חיסנמ ןילטסיד נא .רברדו רָנְרַעָד וא ץקו והו) : נאַט ּבַעָ יניוד לא
 בָשע תא לכו ןיבאז יטבעָלש יִרָדְנַא וא רַגְרַעְד ןֶצאְרְפש יִזלאָז םיערז יִנִכ ןעייז טסעוו וד ולא

 < סיוש םַעְר טיִמ סֶחָל לָבאה פא הע 'זי) :רלע ִפ םִעָד | ופ זאְרְג סאד ןיִסָ טל ןד :גוא הָדָשַה

 0 ה פס טס וד יא ןיִּבאָה הָחרַט כ סרג מ טסו ו רמו טור יש ומכל -- ינו 6-



1 

 רוע  תונְתָּכ ותשאלו םֶרָאְל
 הָוהְי | מאיו יכיכי פ : םשְּבְל
 ונָמְמדַתאְּכהְיִהםדֶאַהְוַהםיִהלֶא

 + סכ סדנ ךי סמ 'ס םפי\ . 86 תוכופכ לוס יכ .כנק הנע ₪ יכ אזר ערל

 = = \תישארב ג תישארב

 הָתַא .רָפַעְהיִּכ תקל הְָמִמ ִּ
 ֶאָה אָרְקִנ :: בושת רפע"לאְ
 םָא הָתְיִה אוה יִּכ הוה ותשא םש
 םיהלַא הָוהְי שעיו יט : יַחיִלָּ

> 

 "םולקנוא
 ע ירא :אָתיִרְּבְתִא

 : אָשְנָא יִנְּב לָכְ
 םיִהְלָא + דָבַעַו אכ

 ןיָּובְל ּהָתַַאְלּ םְֶָל
 ןוחְרָשְּב ףשמ לע רקיז
 רַמָאְו ככ + ןוָשיִּבְלַאְו
 הָיָה דא אָח םיִהְלִא יי

 ת ערימל =

 םירוטה לעב
 ט"פ . סוס סמש 56 65קיו (כ) : ךכ הימ5ת ס"וכעס ןסס לדלדו
 : סישנ ולפג 'פ .סלוטג ודכי .סמיש ןיכק 'י וכמ6ש וסח סזמפס

 םומכחה :יתפש

 וכ סוס י'טר) סטקד )"כ ם :| סעיזכ כרוטמ 'סמ) לכפסש
 ל'כ קונס ןוכ) סוק)ה * : 'וכו לפוכ 'ופ סו לעו סומ ספוןכקל
 יגפט סטכ ק"סד כ'לו כ : ןכוע) סיקָכודמ ןרופ> ןועכ תנופכ
 ףיקמ סלעפיו ךככתו ס"כקס קעידיכ .סעודוכ סינוילעכ דימו
 סגו רקשו פמ6 )₪ סעידוס 5וסש עדמו לכמ 6ןסס ספ ןס לכס
 ס'גקס תעודי יכ סנוגמו סלנ .תעידי וסט עלו לוט תעודו
 ןמ וכ םיט לכטס םכפ ןכ6כ  רט6 סד6ס :ןכ .ופכ לככ ףוקמ
 עדמו לכטס 5וסש לקססו פלס ןיכ | ןיכסל עדוי סמויטעס
 סנוגמסו | ספנס .ןיכ ןיסכס) עדוו תעדס ךעמ .וק)וכ6 םכמו
 ןוכ סנסכס סל ןו6 תעדס ךעמ סככלט 66 סיסו סמסַכַכ כ"6טמ
 ןמ סולכנ סנתכס סל טי קיומסו ליעומס ןיכ 5 סנוגמסָצ לנס
 ומכ סונוקקסכ דיסי 5וס כ"6 לועומס 95 כלקלו סל קיזמס
 סנוגמסו סלנס ןיכ ןיסכסכ ןיעדוי ןגוס 'יכ5נמסט סינוונעכ ינ5ש
 5וס וכו םלכי ןפ ספעו עדמו לכפ פוסט רקטו תמ5ס ןיכ קר

 ספק .סמכניו ןכס5 יכג ךדופו 520 'סעכ 'כ .. סטכלו (6כ)
 יססכס ר"ככ .5סי6ו סנוסכ ידגכ ל"סר5) ס"כקס ססעס דמנכ

 יישר

 3 \בּותַת .אָרְַעְּו תא
 -ּהתְתֶא שא אָרְּכ
 אָבַא תו איהיִרא הו

 < פלקיו ןוכסלס וכינענ כופכס רופ . םדאה ארקיו (כ)
 םסיכק י"פט .ךדמלל 505 .קיספס לו תומס סדפס
 לוע 05מ 3 סדפלז כוסכט ופכ סוס ו סגוודמ קוסט
 סקימט | ויסיו 2סכמ י"עו סמדכס לפיו .ךכיפל ודננכ
 = ססכט ךוסמש ךעידוס) טסנס םטלפ ול ךמס סימולע
 < סוססנ םימשתכ סיקוסע סקופ סללו סימוכע ספוק
 לע לפט .חוח : סמכמכו סכקממכ ססילע סכו סל
 = סוס סמ למפפ לטסכ .סיקוללו ₪5 סיקטק מ סיק ןופל
 = שי . רוע  תונתכ (סכ) : סיס 93 (5 סלסק) סדסל
 סיקכודמ ווס ןכופנכ סיקלמ י סיכמוס .סדגל ילכד
 סיננכסס כמ5  ןוגכ לועס ןמ סכס לנד 5'י\ .ןרופ
 תיה (ככ) :פממ סונסכ ססל סכעו סקו ךכ לוסט
 ימפס ופכ סינוסספנ דיקסי סוס ילס . ונממ דחאכ

 . 'רגו ודי חלשי ןפ חתעו : פיחו סמסככ ןכ ןילט סמ עלו כופ םעדל וסדיסי לוס סמו סינולעב ב דסי
 לארשי ילשמ

 ןייד ןיִפראוויִג ןיירא טסאַה נוא ןאָמיִג יִנזאָד סאָד טסאמ

 טספראד ףייב ןייד  ףיוא קייג ּוטְסְלאָז שטְנעָמ םעָד ןיָא טַפִנ
 ןיג םיִמ הב אש ָך ןיבאְה יג ןייג םיִמ שטנעמַא .ןופ םֶלאמשינ סאר ןיִּבאָה טינ וש
 סעד תָמְחִמ ןעְניִדְיז ןוש טעונ רע םּוראוָו . ןיִדייַב פיִמ וא =

 : יִפְראוְנינ ןיירַא םיִא ןיִא טסאַה אוד סאְוְו פיג
 םעָד ףיוא טנאַזְג דינמ רענְּבּוד רעָד טאָה רַמָאָמ ץיִא אנ

 טיִמ סאו ראפ זיא איש איר . רעש ןיפ קוספ
 סעד טיִמ וא . תיִנעְטיִנ טאָנ טאָה חָוח .מימ וא םֶדא
 קֶספ ןויז ףָביִּת םיִא טאָה נוא תנע מיִנ רע פאָה שֶחָנ

 . כנא םעָד טיִמ טלאטשינ סאָד ירו ןֶא לאָז רָק ןיִּבעְנָג
 איִד ראָנ ןיָנָעַמ טֶואָליִג םיִנ םיִא רָע טאָה פאָוְו ראַ
 טלאָו שָקָכ רעָד עו (ם"ג ףד ץרדהגס קא םנאַ אָרְנ

 פינ

8 
, 

0% 
 פלג לאו ןופ רעה טְבאְַנ ייז וצ טָח רש רֶמולָב לעָפ ןופ סור מסוק סאו

 ט"ע שוריפ

 א" +

-<- 

 = ףיר טְסַעְוְנ אוד יב הָמדְצֶה ל ףךיש דע ןיִסַע אוצ
 ד םוו הממ כ דֶרָע רַעָ וצ ןירעק רעָריוו
 םּוראוו א רש יִּנ ןיראְווג ןמּוננ ריִא ןופ טֶסיִּב
 ןיִּפאָשּב ררעןופ טֶסיִּב ור רַמּולְּכ ררַע טֶסיִּב וד
 היד וטְסְלאָז דֶרָע רַד וצ נוא ביש רפי ל ןיראווג
 כא הוה תשא םש םֶהָאָה איקו (כ) :ןירעק רַעְדַיוְו
 ריִא טאָה רע רמולב בייונ ןייז ןיפּורנ טה םֶדֶא
 יז םּגרא יִלָּכ סמ חת אה ִּכ הו ןיִּבַעָנִנ ןעָמאָנַא
 רָמּוְּב עָצידעָּבַעְל יל ןופ רֶטּוכ יר ןעוג יא
 םְְל יקל <\ שמ (אכ) : ₪ ןיִשֶטְנִעָמ ִלָא ןופ
 .צ וא םֶרֶא וצ טָכאַמְג טאָה טאְנ נוא תשאל

 א טה רע .גוא
 - ןופאנ .יבְלעוא ןופ רָרְמַעָה שיט וי רש תו רָרְצ בייל  רעינ ףוא ררמעה דל "₪ "יס ץז | =



 אעַרַאְּב הָלפְמְל
 : - ּףִמ יִָבְתיִאְד
 םֶדֶא תֶי ףךיְִתו דכ

 אתניִגל ןימדקלמ ירשאו
 תו אְָבּורְּכ תי ןדעה

 אָּפַהְתַמְד אָּבְַח ןנש

 ו

 בָמיו ּהָדָ ישו | |

 ּהָחְלש) גכ ז'םלעְל 5
 ןדעד אָתְנַמ םיהלֶא

 .תישארב ג תישארב

 הל פו התעו עָרְו בוט תעָדְל למי שי
 יִחְולַבְאְו םייחה ץעמ םגחקלוודי לגו ייפ =

 םיהלַא הוה ּוהָחְלַשִיַו :םלעל \
 רשא המראָה"תֶא לבעל ןדערנמ
 םֶדָאַהְַתֶא שרו יי : םשמ הקל
 ערנלסדסמכ שו
 בֶרַה טהל תֶאְ

 םיברכַה"תֶאְודע
 תֶכַפַהְתַמַה

 : סי ץע הךרדהזתֶא -רמשל לפה דא תֶי רַמיִמְ :

- 

 . ע'גל םדקמ (דכ) : וטופפ לע =
 ןגל ןומ =

 . ט:ןירנסנפ טס 5: א"ר

 םירוטה לעב
 ידגכ 'סס דננכ .קוספס סזכ םוכיפ 'סו תוכולכס ץדעופ ויס

 יישר

 וולס תווככְה םועפסל כולק לוס יכס סלועל סימיטמו
 ןיככוימ ןופ 26 סדנס יםכדמ םיו . סולס פוס 60 רמטו

 פג לו ומרומכ
 ברחה . סלכמ יכל - םיבורכה תא :

 דופ .סונכלמ וילע סוול עסל מ סל . תכפהתמה
 "מל זעל ןוסלכו סכנפ ףלס ופכ גש עס) סונלס .ןע

 ₪ ע שוריפ

 טְגאְזְג טה טאָנ ו הלא למאה (בב) + יז דיילקג
. 
 ראו זיא שטנעמ רעְר ּוגָמִמ דַחַאְּב הָיָה םֶדָאַח ןונ מ י

 יִב ךיא או וזַא ריחיא שינפעַשּב יטשרָטנוא
 וו

 ט
 ָמָהְּב םוש ןייק סו ץֶבַעָלָש נוא סטוג טיימש ר8ַ

 ןּפ

 יד ןשיווצ זיא רש רַמּולּב זנּוא ןופ רָעָנייִא יו יא

 נוא שיִנָפעָשּב יִטָשְרְביִ יד ןשיווצ דיחיא
 ריח הי :דל
 יונ רע וו ל תודיחי ןייז יא -יב 7

 .ָּפ דניצא נוא הפ טינ סֶר טייִמש רפו - הָיַחְ

 פג חל נאה יירש רע טעו רָמאָמ 'נ
 ץע םַעְר ןופ ףוא ןָמַעָנ טעו] רֶע גוא סייסה ץעמ
 רע נוא ליטל יח :ןיסָע טעוָו רָע נוא לכ םייחָה

 -זו

 טאָנ פא ןייא רפ ןיטְלאה ןישְנעָמ איר םיא ןילעוָ גיִביִא ןיִבַעָל עו
 ג םַער ןופ טקיש רֶפ טאָג םיִא טָה קען

 : ןיסוכ ןיקיזמ ןידט | ןופי5 ןוקיכפמ . = רפס5 (דכ) :סנוסכ

 םימכח יתפש
 סדקמ ס'מ סיסיו ל: )"ג ק"ודו 'וכו תוילכל תוטעסנ בורק
 סוכולכס ע"כ ןגל ןוק ןג למ ססרזמכ וגויסו סדק ספ וכורופ
 סדפס סוס וגמפ סינפפו ןנ לט סתרזמכ = ופסד ןגל ןוק ויס
 לוכו 5 ןגל ןומ 6וספכ 936 ססכ ךומס לכוס דע ןג) סנלנ
 ספרפ ;ו טעולמ סלכפ :ומכ ונויס עסכד מב: ל'קו ללכ סונכ)

 לארשי ילשמ

 ." שטנעמ רַעְד םלאוָו ןידעוו ןימלאש ראָב שוָויָנ םיִנ

 1 ץוג יִסיורְנִא טאַהיִנ ץעוָוינ םיא

 רע לאו םיִָהנ איי :טקיץינ  אוצ שנ
 סיִנָבָא שננדרב םיִא לאו רע  רעדְנְעֶל ימיו ןיִא .טקישנ

 םוצ חרש סֶכארְביִג  םיא טלאוו רֶרְדִנַא רד נוא תוביט

 . וב שנ טלאז םדא זא םעָדְנ תא סאד  ראְנ ןיִמְראָנ
 רע . שטייברַא טֶפְראָדַּב טיִנ שָסְנַמ רעְד לא יי

 א העבא . שחנ םעָד ךרוד טריִפיִנ סיוא  גְניִדְלַא םלאוי
 דצ * ּצ 1 4% 2-5 1:.ז

 שסנעמ ₪27 ןיא טָפִב ןייז ןיִפְראועג ןיירַא םאָה שָחָנ רד

 ןיגידנוו דיִמָּמ ןיוש ןאק שטנעמ רַד וא

 םע .ןיִטלאָש
 ב יל ןיִפְראָב לאז שמגעמ רעד .יִדְכ שמנעמ 5 ₪ יו

 ' לאז ֶּ

 "ָד4- ה- 6 ּוהסלשיו (נכ) ;

 םֶשִמ הקל שא ררע יד ןיטעָּבְרִא .וצ הָמָמִִה תֶמ רגל ןדע ןג
% 

 שמ (דכ| ?ןיִראוָונ ןיפּאשּב ןופ רֶד זיא רֶע סאו רמולכ ןיטראר ןופ ןיראווג ןֶמונג זיא רַע סא
 סדק ןבשנו שטנעמ םעְדןּבירמ רָפ טאה רע וא םדֶאָה %

 ףראש סֶר טה אַ הָלְּבַה יִבָאלמ איִר םינורכב תא ןדע ןנ ןּופ גינו ןיסוא ןופ טה |
 . טאָה םוא איז טֶרעק ןעָמ טייז רעב ףוא רמולְּב .טרעקג טרעונ איז סוָו ררעונש רעד ופה

 2 םעָר ןופ געוו םַעְר ימיה וצ םיִמַה ץפ ךָרָד "תאדמשל .ףראָשא

 וד
 תרומ ןופ ןעור טֶכאַמְג טָה נוא דל ןנְל

0 

 שי יא 7 רַמיִלָּפ ּייהה ץל ל

 ז שא לאו טאָנ ּונייה

 27 ראָפ טאנ םאר
 < + םר ןז שמ שמ ןינעק  םיִנ לאָו רע שחַנ

 ל : ופופ ו סב יכיל יגסו םו סדנס יפכדפמו (עגנולס)

 מ תֶכָפַחְִמַה בָרְמַה



 ןאצ הע עוְְג זיא לבה  גוא ל יד ףַסותו לָבְִמ א

 5 עץ רשע -- "17 ./' יופ נד 3 " -% \("יק - ה" יא
 ב ב ו ד יל 0

 "% א", ₪ 1% י

 לתו .רהתו
 : הָוהְידתַא שיִא יתינק

 תישארב ד תושאהב / |

 ד אח ותשא הוח"תא עדי םדאהו אד ס

 רמאתו ןיק"תַא ד

007 0 1% 

 םולקנוא-

 תַאיָבְת התחא המ תי
 דליִמְל תפיסואו ב : יי ףסתו פרק מ אדכנ יפיק תרה ב תֶרָמִַ ןוק תי תילי

 הוק חיה א "יהיו לָבֶהְדתֶא ויחא""תַא תֶדָלְל
 : 5 %י יר

 ןאצ הער לָבַח .
 גס פופ פו% שוקו איה

 םימכה יתפש
 ופ6כ טס) )| םכפספמס בכח טריפ ךכ) תתכטמ 5 כרס 60ג
 סעקד 1 : סתכופסכ טס) 0 םיט תכפסקמס רקס .56| 6
 עקנד סם: ד'ויס פקק י'רינכ עדו) כוקכל ול סוסד י"פרל
 סוכד סוטמ סעדו דלטנט רק טקג 591 סינכ ול וס *"טכ
 ליע) יבסו סעדי 5 ןכ) סדוק 60 סעדי דכטנט רסלט עמסמ
 ף6ד עמסמ "וכו 6כט דמנמ י"טר "יפו 'ןגו סטפס ₪61 ביקכ
 עדו סדפסוד י"םכ) ל"גמ מיג פג סוכו סינע 5 ןכ) סדוק
 םומטס לע 6מ)ד סדי)סו ןויכסס כע ףח י6ק דלטנש סדוק רככ
 'וגו סדססוד 600 ול סמל ןכ ס5ד רמו) טי 536 יפק סידוחל
 ןיפקוט 'ג יכ ן) :.'וגו סטפס פוד 5כקמ סול ןנועמט רככ 501
 דוע ספיסוס .למוכ סנוכ ם/: מלו ויכ6ו ס"גקס סד6כ שי
 סמ כפוס יפג ככוימ ךכ) סיסמ וטמסמ סוק5 ינטד 'ונכ 6

 ן65 סעוכ סיס סמל 2 סטקד ת'61 סוככ פומס) סס) סשכס |

 לארשי ילשמ
 ריִמָּת ןינעק םיִנ רע םעוו . אור ןייק ןיִּבאָה מיג לאו

 דיִחָי ןֶּב יא טאַהיִנ טאָה רשש ןייָא לָשְמְל . דנו
 רע גיָהּור בּוטש יש ןיִציז ןיואָל רָמאָּפ רד םיא טֶנעֶלפ
 סאו ןַמָאְג ןייִא םאַהְיִג פאָה רע ראָנ ןאָמ םיִנ ראָנ לאָז

 לאַמָא םירָתְסְמ = יִניז יִלַא םיִמ ןיִּבעְגְנ פָא ךיז םאָה דע
 ריִחי ןָּב םעָר אָה גוא שנ בייס מנ דָד דיו סאה
 ךּז םֶנָלַּפ ריח ָב .רעָב יקבי רָביִא לאָמ יל
 ןהעזג טאָה רָמאָּפ רד זַא גיריורט ןעוונ זיִא גוא ןיקלרש

 ןָמָאְב רֶב וא טֶסּוינ רָע פאָה ךִז טקיש ו ןד 8
 םיאפור טגעַרפנ רָטאָפ רד טאָה ןאָטיג םיִא פאָד פאה
 5 %[ דגל ל ;קא , ד 7% . ד

 - ן ז* .1 . . ד . ד 1 =- 'ש ןייז טגאזיג םיִאּפור איִד ץִּבאַה ויֶא חַאיפר קז םאוו

 רע וא נוא ןישטנעמ םיִמ ןיֶלדִנאַה לאו רע יא הָאּופְר
 7 וו, צץ .: ד ד ד

 .ןיקעְבש וצ ץִרעָה ףוא יז רע םעוָנ ןאָמ וצ ןיֶּבאָה םעז
 רד טאה םיאפור איד ןופ טרעַה רֶד טאַה רֶָטאָפ רֶד א

 ., ד .ו 3% ויש . ד ּצ ד .-

 פיָנ ריִמ איב ןוש םֶסאָה וד מנ םוצ נאג .דַפאָפ
 ןיקארשג רָביַא ןוז קימ םסאָה אוד ליוו ןאָפ וצ פאָא
 םיִא טפאַרְַשַב רשע ד א טְכאְְיִג יז אנ ד פאה
 א ָךְנ רע סאָה ןוז ןינ ןיקארשג דָביַא פאָה רע ל"ונ
 ןיִא גידְלוש טָשיִנ זיֶא רָע וא ןיִרָפְנַע ראָפ וצ ןיִבּוהיג

 אוד וליִפַא ייָס איוו ייפ םיִא וצ רשוע רֶד טנא ָךאָז רָד
 וצ סאו טיג ריִמ איב ךיוא וטְסאָה גידְלוש טפינ טסיִּב
 אייִּב םֶסאָה אוד םאָת ןיִסָפֶעְיְנ יִלָא .איָד .םּוראיו ןאָס
 ץיז תא סאד םּוראו) ןז ןיימ  רָביִא אדו ךיא נינ דימה

 סאד . דיִמ א"ב ןאָמ וצ םאְו םיִנ וטְסאָה םודְד הָאופְר

 םאת

 ו
: 

 / יישר
 סלעמ ל מפס סדוק לככ . ערי םדאחו (
 ספפ סֶדַפו  ןוילקס ןכו ע'גמ דלטנ\ 6פהש סדוק ג
 : סימכ וכ ויס ₪ דכטנט כהסלט עמשכ סדס עדיו כופכ
 5רכנכ'ס סע ופכ .'ה תא : יפינק ספ לע . ןיק
 ונס .סיפסומ ן) סזכ לכ6 ונסרכ ודכל ייפ טפו יסוס
 . לכה תא ויחא תא ןיק תא :(6% סדנ) ופע
 סעו ןיק סע סדל סמוססט דמלמ סס סייוכיכ סיקס 'ג
 -תעור (כ):(5"'נ) ףסוסו 5 למסנ ךכל סיט ודלוכ לכס
 :+ ספדוכעמ ול 'צ \ עכיפ  סמדסס סנלקפנמ יפל . ןאצ

 69 60 |65 סעוכ סיס ספג י"ככנ סקקד 'צ : ףסותו ביפכפ
 כנקסו ספטמס סוטמ רמו> םוד ססמ ספנס ו) ןיפכ רקלמ

 = שע שוריפ
 יִנ לאָו שטְנעמ ץיק ו ןיטיה ןיִלאָזדְרעווש יד
 די טֶחָאְו (א + םיִיִהַה ץע םעָר וצ ןמוק ןנעק
 םייוו ןיינ טימ טפעַהּב ךיז טֶה םֶדֶא נוא תשא ה

 = תֶא עַרָי םָרָאָהְ

 = זק תא דל ןינארט ןיראוו זיא איז נוא רפפ הָוַה
 זיִא סֶד טְבייִרְש יישר , ןיק ןִנוויִג טאָה איז נוא-

 ילו ירו: טְניְִניִזנטאָ רע רָרייַא ךאְנ ןעווג רָעַיִרְפ ץלא

 = ןג םעְדְןּופ ןראווג ןבירט רפ ויא רע רֶדייִא נוא
 באה ךיִא יחי טנאזג טאָה איז גוא רֶמאו ןדע
 = ארֶמולּכ טאג טיִמ א שטְנעַמַא שיא ןיִפאשְב
 ןיִּבאָח טאָנ טיִמ
 רָּבֶא ִּפאַשב ןיילַא טאָנ טאָה ןאָמ ןייִמ טיִמ ּךיִמ
 םיא טיִמ ןיפתוש ןעוְיג רימ ןיִנעֶנ דניק םִעָד אייַּב
 פיפ (ב) :וצ רֶר ןיִפְלאָהְג וא ןיִּבאָה ריִמ םּוראו
 לָבְ תָאויִחתֶ ןָניוְַנ וצ טרעָמְג מאה איז א תֶדַלל
 טייט אד טָבייִרְש ישר .לָבֶה רעְרּורְּב ןייז
 איז זַא ןינויונ וצ רִמ םאָד טמוק תֶא לאָמ יירד
 זיא ןוק שיִמ ּונייה סנְניִליִווצ ןיראונג ןיראָּבְג ןנע
 לָבָה שמ גוא רעָטְסווש ןייש ןיראג ירא
 אייָּבטייִמָש םּורד רעָטסַעוָוש איוו ןיִראָבִנ ויִא
 .ייווצ טייטש לָבָה אייָּב נוא תֶא לא ןייא ןיק
 ג הָרִיִל רעְר אייַּב טייִטַש םורְד וא תֶא לאמ
 טביירש ישר .ףאש טישאפג טאה רע

 = םּוראו] שֶטְנעְמא ןיפאשְּב רימ



 ל רה יי א 5 כ 0 רי ו 7 2. שכ+ 4.4 וכ" 7 בוש וע" 4 ליה
 כא ה לד הנ : קיל 1%
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 ןיקל : קת אוער תה

 אמל ךל יס אל

 ןוהְנמָשִמּו הנע יריב

 5 םָדְ אָחְבְ
 אוה ףא יי לָבָחְו

 יי סָלַק ןמ אועב תוקנ
 : = =הָנָּבְרקְלּו = לָבַהל
 אָל הָנּבוְלּו ןיקלו ה

 שיִבְּבִתֶאְ ךחל
 ןיקל יי רַמָאַג ו + יִחופַא

 ושיב כתא
 י'שדו

 סלמוספ סדנ6 םיועולנס .ק ןמ ..המדאה לרפמ (3]
 בוט 05 ודיל סכס 7 לפכמ 6"ד) סיס ןקמפ עז 3
 65 וקסנמ לסו ןכו . ןפוו . עשיו (ד) : (לסְכומ סל
 , סעפי ל %5) ועבי לסו ןכו סנפ 65 סעמ

 ט'ע שוריפ
 רע טה םּורד ןיִראוָוג ןיטלאש ראפ זיא דר יד
 טָה רע טֶסיִיַה סאד טיבְרָא ריִא ןופ טיישג פַא ָךיז
 הָמְדְאדְבש הָיַק ןיקו דרע איד ןיטעָּבְרַא טאג טיג
 רע טְסיִיַה סר הָמָרַא דב ןייַאְועונְ זיא ווק וא
 םע וא סי ץקפ יחינ (2 : טעג וא טריקַאיג טה
 יִרְפ זיק איני ג יִכיִלַמָע ןופ ףוס ןיא ןעוַג זיא
 וסְּוּפ רֶד ןופ טָכאַרְּבִג ןיק טאָה ל הָסְנִמ המח
 רע טבוירש ישר .טאָג וצ הָחְנַמַא דרע רַעָרְוּופ
 ןֶנאָז ל לויטא בוא ןיִטְסְנְרֶע סַעָר ןופ טָבאַרְּבִ טֶה
 איִבַה לבה (ד) : סקאלּפ ןופ ןמאָז טָבאַרְּבִנ טַה רע

 ונאצ תורוכבמ טבאַרְּבְג ךוא טאָה לָבָה וא אה ג |
 אד דפ טסייַה סֶד ףאָש איִד ןופ יִטָשְרָע יד ןופ

 וסלי ןראווג ןיִראָבּןימָשְִע םוצ ןינעָ סא
 נוא ותָחִנב לאו לָבִה לא ו ?שיג יטסטעפ יד ןופ נּוא

 החְנִמ ןייז וצ גּוא לָבָה וצ טרעקנ יז טאָה טאָנ |
 טאג רֶפ ןיראוונ ןמּוננ ןָא זיא החנִמ ןייז רול

 תישארב ד תישארב
 זק אכופימי ץקמ יהיוג: המדא
 הָחְנַמ הָמְדֶאַה יִרפִמ

 תורככמ אּוה"יםג איבה לָבָהְו
 ןָהָּבְלַחַו ונאצ
 ילֶאו ייל" : ותחנמ"לַאְו לבה

 . וטק סיתכז\ םיִבַס -- א

 ב

 :'הוהיל

 לֶא הז עשיו

 דאמ ןיסל רחיו העש אל ותחנמ
 הָוהְי רמאיני : ויִנָּפ ולפיו
 : יפ ּולפנ הָמְלְו ל הרח המל

 ז "לא
 אול ה

 םימכח יתפש
 1 ו .טכלנמכ קסוע סוס ס"מ  לקומ 5וסד רמ5סו .סניכגסו
 כותקט ופכ סמדק יל פ תופלרפ כוקל) וכ סיסד י'פרכ סכקד ק
 וכפמ כופכ סמ) סטקד ר : ןסיכ)סמו ונ65 םוכוככמ 250 6

 :וולטמ סכפ .וילעמ 5 (די .כויל) ןכו . ונפי 56 (סי זי סיעסו
 לארשי ילשמ |

 סע איוו יז ץוש געמ סַע שחנ םמצ םנאָזנ םאג טאָה

 א פיג יד ןיפראוקינ ירא ןאש םֶסאָה אוד זָא זיא
 לאָו רש, יִדכ סיִברַא .ןיילא  ןיש ָךיז רע ףראד ןמדא
 שיִנ ןָניִדאָּב יד ןיוש דךז שמ ףראד ןָנידְניז ןינעק םיִנ
 - לע ןיִסְלאָש ראפ ץייז ּוטְסְלאָז (הָּתַא רּורָאא םּורד ןיִּבאָה

 דר ץוש םאָה ךוב ץייד ףיוא ןיינ ומלא ד ,לּת ףְנחג

 : םאַהיְנ טינ הנע םּוש ןייק שָח

 טעה 7 טגאָזִג דיִנָמ רנו רד טאָה 2 ןייא ָךאָנ

 ם סביב אה ה רעָנייַא רַמַאַמ ןנידרעירפ
 0 גוא ןיִפאָלָש .ּוצ ליִּפ עַבָמ ןייא טאַהיִנ םאָה רע ראָנ

 םאה ןעמ זא .נוא ןיקעוו רד אוצ רעווש ןעוונ םיִא זיא
 ד + - 1% + *ד1 צי . .

 ןפאָלְש רַפ ןייָנ םּורָא רע םֶנעָלְּפ טקעוְוג ףיוא ןיוש םיִא

 םיִא טאָה רע זַא ווג בָשיימ ָךיז תיָבָה לַעַב רֶד מאָה

 יִרכ .טיּבְרַא ירעווש ןיִבעגנ םיא רע םאַה טקעוויג ףיוא
 ₪ 4% 1/0 *,"א < . שקל ד +7

 יפשרע יִדי ןיז טנעלפ ףאלש םעד ןינאלש וצ ךיז לאז רע
 ,54 וז 2. ₪ +: דג ל ;צ צ צ ד ₪

 ץדניצ :ןא .ןיסייהינ םיִא רע םאָה גאָמ ראָפ יִלַא םיִּבְרַא
 דעיִפ םָד שמ ןיִשְמיִמ ךיז תַרָשָמ רד טֶנֶלַפ םֶכיִלֶא
 = םָלָּפ תיבה לעב רֶד נוא ריי ןיִנאָלְש וצ ףוא גייִציִ

 :םיא

2% 4 

 זאְסָע טבייִרש יישר .ףאָש יטְסעָּב איר ןופ גוא ןיִצְראַה  ןילופ ןייז טיִמ טבאְרְּביִנ טאה רַע לייוע
 : דתָחְנַמ לא - ל (ח :הָחְנְמ יִד טנעְרב ראפ טאָה סע נוא למה םַעְד ןופ רעייפא טרְעְרָינִג פאַרַא |

 ןייז טימ טכאַרְּבג טיִנ טאַה רע לו טרעקיג טינ ףיִז רָע טאָה הָחְנִמ ןיינ וצ נוא ןיק וצ נּוא חש אל
 .רעייז טאָה סע נא דא ןיקל רמי ןיִטְסְגְרָע םעָד ןופ טְבאַרְבִג אְר טאָה רַע םּוראוו ץראה ןיל

 2 1 יל ןייַא זיא סע ,גוא ייפ יפנ ןיסארר ראפ םיא טאה םע טְסייַה סאד ו צ שיר :
 0 שאנג טאָה טאג 1% ל רפי 0 :ןיראוונ טְרעדנַע ראפ םיִפ יא סיִנּפ סאָר : \

 47 א

 9 לק



 2 . | תושארב א תושארב . %

 אל םִאְו תֶאָש .ביטיתיסא אולה <
 יט פיפא יהיו ויִחא לֶבַה"לֶא ןיק רָמאַָו + אפה ב 6% ל ל וו פל; כיילָשְמְת התאו תקושה = יה כ לכח ףילאו ן'בר תאטח חַתַפל ביטית =

 ב כי לכה"לֶא ןק םקמ השבת
 הו יהא ל מ דלא הֶ]הי רמ

 חש לעג .פ 'תעיאָלרָסאיויִהֶאלֶבָהיִאְזְ
 י .רַמָאְ ט :! הלטקו רמשה כ 85" סלסמ תשפ) . 0 ןופודק קוי * פטיכ 66 ₪9 את

 מאו ח + ל בת |
 ,רמאיו 5 : והנרהינ ויחא
 םָקְו אָלְקתּב ןוהיוהְמְּ . 0

 ה . סדנ 5 ןירדטנפ 9 ןיפודיק
 % םירופה לעב '

 'כ ?"ומ6ש 5וסו וסקוספ יכפו ידודפ 55 ךדילו 620  וספכ 'ל . ותקוטפ (()

 יישר םימבח יתפש
 סכמלו ש פ5 סדרי . עשי] | 6יגסכ 528 ןעס ורפמ 16 סמדלס ןמ לותכ) 9 סוס סמדס
 : וטוכופ ומוגלפכ . ביית | לפנכ ןכירמלד ףילסמ ועוג ןופס סמד5 ומס וסט רכרמ ירס
 ₪ ךלפס .ת ךלנק טספל ףולסמ ועזג וס ימג ןספפו סמד6 5כקנו ףילפמ ועזג ןיסכ
 וחכה . / ורפמ רעל ךכ) ןעס יקטפנ סנפטתו רמלנט ןמ כ'ג 5רקנ
 : ךנימכסל סופקמו | ופ-.עכס קני מוס למס לפ 50 :ךע .ונוסט סמד6 5וסו ןעס .ןמ .ןמכ ילפ 6וןסש סמדלס
 : לע רכנספ ספ ס* .ןב לשמת התאו 'ולכ ש : 'םכספ ןעו סמר6 6וסט ןקטפס עכז סז 635 דניס
 טנפו כיכ .ילכדַב ומע סנכ . ןיק .רמאיו (ס) 6% : 'וכ 05 סדרו טרפמו .1י)6 .סנפס עדו ספכ
 סז ךל סלנל יטכדפ וכ םיו . ונכסל וילע ל;ועתסל א | ןכופ ו"עו חפפ ךייט ןופ סנסיגד נוד יכג) סד םקפ) יפמ
 מע סנכספ . ךיחא לבה יא (פ) : סלקמ לכ וכופי*  סרפמ 65 )'ק א : רכקס עוכיס רע5 ונווסד ךכנק םתפ)
 : ךכ יתפטמו וופגכס נס למפוו ב כיכי ולוס תמכ יככדכ | טרפמ ר"נכ , "וכו סנלנ מ'ט 696 סלומ6ס 5יס ספ 5לקכ
 : : : ןיק סוסו ן65 .סעוכ סיס לכסו סיס .סמד6 דכוע ןוקש יפנ
 י'פריפ 607 6סו :ב : כיכ .ידיל ןפכ כ'יעו .ונ65 קוערכ ומונס 5)ו סלועס לכ סוקמ לכס) סוס 5 כ'5ו ולע סמד8סַמ רפול
 "םד6ד רמו) טו דופ . סכחנ סוסט .סזכ סדותס רככ םסד יתלטמ רפפי ילו רמו) ךיוט 6 סדפ יכגד רמו םו סדפ יכנ ליפ) ןכ

 1 ט'ע שוחיפ לארשי ילשמ
 | ריד וצ םא טמירו םוראו) ךל הקמ חמל ןוק רצ  ןוצ ליקיפש סעד גייִצִנ רָקיַש םאָד ןיפראנ וע םא
 < די ולפג הלו ןסיִרְר ראָּפ יד לא סאו רָמולְּ ו 7 / ו 0 5
 8 0 מ ןייד ןילאפ ןיימ לא ב רעְנייַא טאה לאַמַא ב ןינאלש וצ דו רע מו

 . תא ןניטינאָּב טָסעוְנ אד ז ביפימ 5% ראו ראפ = שמעווקא לפי לב אי אה מ וא ילכ ןימא טכאכ
 = טסעו) ור וא רַמּולּב ןיִנאְרְט ראָּפ ריד יא לעונ ןיִטְְנעִמ ליִפ ןיִבאָה דפ יא ןופ פורָא וא ןאָי
 < אל ַאְו ןיז לחומ ריד ָךיִא לעו) ןאָט הָבּושת חפָר פאה תֶיִַּה לע רָב א ילכ אה ץפק פלאג
 א רַמולְּ ןעמיגאּב טיג טסעוו וד זא נא ביִסימ בומש ןיִא ךיָז רצ םֶואָליִנ ןירא טיָנ יִלָּב רָר סיס 7
 רַעָר צ חַהָפ הבושת ןייק ןאט םיָנ טֶסעו) אד רד 0% 5% םּראוָו ןֶתַעו םיִנ םאָר לאָו תרָשְס דה ירכ

 = םֶנְהיִג םעָר ןופ ריִט רַעְר וצ ןטְראוו טוט דנִיִז ןיי רמו דֶניִז .ןייד ןֶרָעּוה טוט זבח תש ריש
 = יד וצ נוא דלא דניז יניר ףוא ןטפשמ ךיד ןעָס טעו לאמ ץֶנעְר ןיבראטש טסַעוו וד זא טיִיַה =
 וצ ןצווב ן8 ףיד לאָו רַע ריִר ו דיִמְת טסולנ עָרָה רֶצָי רַעָר רֶמּולְּב גְנּוטְסּולְג ןייז זי אקשְת = =

 יד .וטסנעק ןלעווטסעוו וד וא רָמּולְּכ םיִא ןימ ןיניִטלעוננ טסְנעק וד וא וב לָשָמִ הפ תוריִבָא =
 - יז וצ טנאָזג טה ןומ גּא ויחָש לָכָה א ןיק.רמאי (ח) +ןנְלאָּפ טינ םיא טסֶלאָז גוא ןייז רָּבַנְמִמ םיש ףוא =

 ץיא וז .ןכוז וצ גוא ןנירק וצ הנ א םיא טי ןוויְִּב יז טה רע טָּבייִרש ישר .לָבַה רוב
 ו כ רֶלעַפ ץיא ןעוענ נעו יינ וא הרע סיד ןעויג זיא םע וא יח נינה יא לאָז ַע הָליִלְע
 ישר שו: תינררנ םיִא טָה גוא לָבָה רָרוְב ןייז ףוא עס ףוא ןיק זיא ייגדחב ומ לגב %

 םא אלה 6) :ופסנפ
 - .ץבור תאטח חתפ

 .והקושת ךי

 שש
+ 

) 



 א ו

 רַמְגה אָנעַָי |
 הַמ ראו י+ : אָנָא ו

 ןיערז םּד לכ אָתְדְ /
 ףּוחא ןמ ק כפל ןידיתעמ ,

 : אא ןמ יַמ סולי

 .תישארב ד תישארב | /

 [-- רמאיו ' :יִכְנָא יחא רמשה דא לה
 ילא ז .םימעצ ךיחא ימה .לוק תישע
 התא רּורא התעו ":המדאהמ
 דדתֶא התצּפ רשא הָמְדָאְהְְִמ
 / קמ ךיַחֶא ימדזתא תַחְקְל ה היפ

"₪ 

 ןמ לא של ןנכו אז
 המופ תי תַחְתּפ אעַרא

 . ! ןיללסנפ יפד וק את 1 תליבקו

 תירוטה לעב
 ופקוטפ ךונ6ו כמסנש סכיכט> םיטסל לש ןתקושס ןכ קוקוספ
 ינעו 0 ירודו ידו יכ6  כמסכם לסבשי כט .ס"כקס לס וקקומקו

 י"שר

 רטשה : סנולעס סעד ה כנונכ ספענ .יתעדי אל
 :ק'קפ ףססכ סדוקנס ס"ס לכ ןכו סוס ספיפ ןוש .יחא
 וכ ססעפ .ח'ד .ויסויעֶז סדו .ומד . ,ךיחא ימד (י)
 ןיכדסנס) סקלוי ועפנ ןכיסמ עדוי סיס סנס ו סברס סועלפ
 סיִס סננקסנכ ספפ לתוי .המדאה ןמ (8י) :(
 רשא : פוטסל ח ספיסוס וזכ סנו סנועכ ץ לנכ
 ; וגו ךיחא ימד תא ,תחקל היפ תא התצפ
 6"ס) ססכ תק ףסוס 5 6 לק סג ףיסומ ינקו

 ט'ע שוריפ
 ןאוו יִחֶצ לבה יַא ןוק וצ טגאְזְג טאָנ טאָה זק א
 טִה ה'בקה טּביירש ישר . לָבִה רֶדּורּב ןייד זֶא
 טיִמ ₪ָה היָּבטאְנ ראָנ יא לָבָר ואוו טסוויִנ אד
 טעו) רָמאַט דייב יִטּוג ןֶדייר ּוצ ןּבּוהְג ןא םִיא
 ָךיִא אוי ןגאָז .םיא טעְוו נוא ןאָט הָבּושת רַע
 וצ טֶגיִרְניִִג ּבאָה ךיִא :נוא תיגרהנ םיא ּבאָה
 ןיק מאה רמי לָחּומ רוָמ יי יד טַעָּב ףיִא ריד
 מושב זיִא רָעּואווטיִנ .םיוָו ךיִא יפי אל טָגאָזנ

 .רָרורָּב ןייִמ ןופ רֶטיִה רַעָר ןַעָד יא ןיּב ינו יא
 טאָה רַעיוו ףייִלְגְיִרְוַּנ ויִא ןוק טּביִרַש ישר
 רַע רֶמולְּכ ןֶטָשְרְּבייִא סעָד ןופ הָעַד איִר תיִבָנַג
 ףיז טוט סוָו טינ טסייוו ה'ָּבקַה זַא טֶבאַרְמִנ טה
 ןְָבאַרְט יזא טי לאו רע םּוראוָוטלעוו רַעָד וא
 טאָנ טה ראי ) : טָניקיִלְג טי ךאְר רע טאו
 סֶדּריִחֶא ימד ליק ןאָטְג ּוטְסאָה םוְו חיש הָמ גאז
 חמרה ןמ ילא סיקעוצ ולב .םֶרְְורְּב ןייד ןופ לוק
 ד טָבייִרָש יישר . רע רַעְר .ןופ ריִמ ּוצ טָעיִיִרָש

 ךיִאְלשי רעָטְרִע ליפ ףווא םיִא טאָה רַע רֶרא
 סורא איוו טֶסּויְנ

 רמו רע . ןופ ויִא דֶרָע איִד רֶדייִה ןיָמ

 :סיקפול סס ןל לע ךדיסו 5כס 'סעכ 'כ . סיקטמ ((י) + וסקוספ
 ל6כשי 3 םוקמיפ טקוט סוסו עכטננט .דעכמ ספס .י"םלפו 'וגו

 םימכח יתפש
 סדוי ילדוכו ס'כקס לכ וופכ כו: סוס לוסס סוס רומג קודל
 סוככדכ ומע סנכיפ ךיכ5 סיס ס"מ ןיק ןכ ןיפע סמ ולטח לע
 ווגפל ינפ5 לכס ןיפט כטוחפ ה : 'סכסמ 'וכו כוטוש ודכ
 דע סט סייסמו (ו> ףד ןיכדסנס) ן| : וטיתכמ סיס 6 כ'לסד
 סדק ל;ץקנסכו ירפ ןע :פינוסט ןועב 'ופ ץ : ול6ו5) עוגסמ
 ספ ת6 סקוסכ סו ןוע 52 / לכ5 סנוע לע 5יס .סג סדקפנ
 "'לפוו סקמ .כוכ5 רמסו ךולו סו ןוע לע ספ?קפנ ₪ ןוידפט
 יסתנפ ןומכד .כרס) יסד ס6כ) (י"סנ) זך : סמדהס סכ)קפ
 (9 ןיכדסנס) קופסותס ט"מכו 5עמס וסוו סכית' סמיתפ ונויס

 לארשי ילשמ
 יאוצ ָךי] לאו רַע יִָּכ ןיִבאָמ  רַעיִפ סֶד טיִמ ןישְמימ
 :םוצ טגאָזְנ טאָה םאג ויִא לַשָמְנ רד .אְלש םָד ןיִגאָלָש
 שטס םָד = ןיִניִדאַּב טסֶלאָז אוד םטיִנ ליוו ָךיִא שֶחַנ

 2 יבא ןייז ןאָט ןיילא פרד רע ןיִמָּבְרַא םיִא רפ שסֶלאָ
 | מתו םיִברֶא איִד םּוראוו ןינידניז ןינעק םיִנ לאָו רע ידכ
 7 לת םֶד רבא ןיִניִדְניז וצ ןופ הָיָאַּת איד ןיגאלש קוו

 : ךוב ןייד ףוא יג וטפלא) (ִהֶלִּת ךנוחנ

 פאָה ןָמְדֶא וכ תשא לוקל תעמש יב רַמֶא םדאְלט \
 ןויב טרעהיג וצ םֶסאַה אּוד לויוו טְנאָזיִנ טאָנ

 ָמְַאָה הָרּורָאְ תעדה ץע םֶד ןופ יס םסאָה נוא ביו

 יד זיּב ריד ךךּוד רֶרַע איה ןייז לאָז ןיטלאש ראפ רבב

 ןופ טֶסיִּב אוד וראו דרַע רַעָד ּוצ ןירעה םוא ךיִר טסו

 יפגאזנ םאָה םאָג טיימש שרדמ ןיִא . ןיראוונ ןמּונג ריא
 ן וי ד ד לבאר צג? . *. +. קנ . .

 יםיִא ןופ םָסיִּב אוד םאוָו דֶרְע לוָפיִנ רֶר םֶדָא אוצ

 :םוראו ריִד איב הָליִַנ ןייק טינ שָד זיא ןיראווג ןיפאשב
 "דרש רַר ןופ גְניִדְלְא טאַָה טֶנידניזג טאָה םֶרָא דָדייַא

 רג טָפְראַרְג םיִכ אא םאָה ןֶמ ןיסקאוַונ ץיִלֶא
 5 שאב טאה טנידניזו שאה םֶדא וא כד ךאנ רבא
 ד ו ו יי . ד דז - ., ד ₪

 ןיטלאש

 .ּולּב ןיינ רָמּולְּכ םיִבַר ןושְל יִמָר טייִמש ם
 :ןֶמט פורַא טיִנ רעְדְניִק ןייק םיא ןופ ןיש 0 סע .טסייַה סאָר רַעְדְניִק יִנויז ןופ טול סֶד וא

 יפינ טאָה רַע םּוראוְו טזאְליִנ טול טאָה נּוא
 ומ 8 טה רֶע תַמָחִמ םיִּבר ןושל יִמר טייט םורד ןָנְגְרַה םיא לאָז רע

 ןוש ןמְלאָש ראַ יונ וטסְלאז המדוס ומ הע רוש דנוצא נוא חף (או) : םֶזאְלִנ ולב רשע
 אז םאוו 7 ריַא רָפ תאו ןטלאש רָפ גנאל



 "תישארב ד תישארב

 ןכ רמו
 יל

 לעמו יהיתאנ השרגהדנאושנמ
 יִתיִיָהְורַתְסֶאַךיִנפִמוהָמְדאַה ינפ

 ץֶרֶפְּב דנו עַנ יִאְצְמיִלְב היה

66 8 
 :ץראְבהיהת דנועְנ ךְלהַהּתֶת =

 ולח , הוה "לא

 < םלקעא | /
 אד ּהמד תי ;תליבמ
 :חלפת ירא כי: די ןמ
 :ןממל ףיסותאל ןטרכ *

 ילכו למְלַטמ ל הָליח
 רַמָאַו גי : אעְרַאְב יה
 יביח .ינס יו סדק ןיק
 אה. רי 1 קָבְשִמְלמ
 :ןד אמי יי אָתְכִרָ
 ןָמּו ערא .יפא לעמ

 ינוע

 " . י וי - לעג 0% 1 ורג , רַשָפֶא ' תל ףלדא הי לכ סיִסו 13 .ןירדכנס.עכ :יפייפו ו 5 ןירדקכפ פופ לודג א"

 " ארמטאל . 99 סירדנ
 םירוטה לעב

 עס סכ סינימיימל )"מ5ש סח סיימ 55מ י65ופ יק ךדיסו לכס | 'סמכ 'כ . י6לומ (די) .: סיקפומ ךיס6 ימד לוק טז סמדפ ןמופ+

 יישר םימבה יתפש

 ןקקי 52 וכ סמיפס 65 רסמו מ: ככ לכונ ןפוטוכ ןיפש
 יופכ ןולס לודג 5טס 5טחס 'יפ .וממע לע לוטנמ 'יפו פומינב
 תסכנ ןס רמלי ךולו ומנע לע 5טסס לודגמ סיס כ"5ד סחינסנ

 לארשי ילשמ
 לאו ןיִסֶּבְרַאְב איז לאז שטנעמ רַד זַא רע איִד ןיִטְלאָש

 רירפ איוו טכורפ יִמּוג יכל ןיסקאוו טי דיִא ןופ ךוא
 יד םיִנ רע טעוו ן יבא ןיפראָר לאו שמעעמ ,דַד יב

 רבא ןיִראָטָנ ןיִריבנ א רָשוע ןיימ .אייּב לס זיא ם
 ןטדימ ךיז טאָה ןירעְנייז ןייָא ןיִּבאָה טָפְראָדּב רע אמ
 "ה . - * הש :ג ₪ ד ש

 זיא הָבָדַא איז .סוְנ הָשֶא יִמּורָא ןייא שוב
 זא טנעק רֶד רֶע םאָה רשוע םֶד וצ ץֶנְנאַגְנ ןיירא איז

 ּוטסעוו הָשֶא איד רֶשוע רֶד .םֶנעְרְפ ןירעגייז ןייא יא איז :
 ףראד רע סאו םייִצ יִצְנאַג איך .דניק ןימ ןיניצ ריש 2

 לַעוו תריִכְש ןיִבג .רימ טסעוו וד ₪ איז ם ןיגויז

 ּוטסנעק + זַא יונו תגזע טיִמ רשע רד ריא יא ן יגייז ךיא> %

 ּוטְסאָה ליפו ראָנ הע תוריִבָש "מ ןופ ץיגְנ גאל ראש 7

 םאז ךיז ןיסע וצ ןא ּוליִפַא ןעֶד וטסאה טכאַסְג טניה

 טיִמ ןיָצְ ומסע ריִמ איב .נוא מור ליק מש םָד טימ
 ךיוא טסו לעו) ָךיַא פאו שיִמ ןויא איב רי
 ןיֶפאָלש םוצ אור פא | ןיִסּוג .ןייא ןיּבאָה טסו גוא ץִסָש
 אוד ןיִרייַס ןיִמעָנ וצ טיג שרעדנצ ךיד לתו ָךא דאג

 טגאז קֶלאָצ וצ רימ טסו נוא ןימב רבא ךִמ טסו

 ןובטג .ריד .ךיא .ןעק סאו ראָנ םכלר .םשיה 8 א
 ןוכשמַא ריִמ ביג רע שֶכאָו טָשיִנ דלג ןייק באָה יא זא
 יבש . 0 רצ וטל. ה 2 + 5"

 טה ןיִכָשָמָא ראָפ תש יִדְַּב יִריִא ןיִּבֶנָנ םיא איז פאָה =
 סאָד זיא  םּורָמ םיִצָא יא ץֶעְניוא ראָפ מינג אז דש 2
 רקד ןייַא ןפורג רשע רד טאָק ןיראוונ קנאבמ דניק 2

 ןירענייז רד .ןופ ךָלְיִמ איִד וא  טְנאָוְג רָמקאָד רֶד םאָה |
 ףייא רי לא ןעָמ ראָנ דָניִ עַד טסאש עפ אצ תא =

 . רָסּופ - . שייִלפ ונייה :ןִסַע וצ כא יִסעָפ ןיבעג וצ ץרעָה = 2 .
 ןיוש טעו .ןירע) רֶריִנאָמ למ איד םעתו .ימ .ָךְלמ |

 דָד םאָה דנן טעו סע גיא ץֶמאָש .שינ דעה םָד = =
 ןיבוהנ 2 ןירענייז איר םאָה לאמצע אס ֶפ רש

 3 | ןיטעַּב טיג

 ןיסש

 .דנו .עג-(כי) : (כ"ט סמדפס ןממ דס% לוכד לכס
 .ינוע לודג .(גי) : דס סוקפכ רוד) תופכ ך) יס
 סימוקססו סינוינע ןעופ ספ6 ₪ סיפפכ . אושנמ

 ט'ע :שוריפ
 חיִפ תא הַתַּפ שא ריב איד טימ טגידניזג מאָה

 פן ּוצ טְרעָמְג ךאָנ טאָה אי 1 לויונ וא
 תחל ליזמ ריא טְניִפְעְג טאְה איז סאו םַעְד
 % רֶדּורּב ןייד ןּופ טּולּב סד ןָמַעָנ וצ די יט
 וא -הללקא ףָסּומ ריִא ךיא ןיּב טְנאַה ןייד ןופ
 רַטייַַו יונ וזַא מּכ ריא ןָּבַעָנ טיִנ ריִד וצ לאָז יז
 טסעוו יח וא הָמְדָאַה תֶא דת יכ (בי) : טייטש
 טיִנ יִז לאָז ָל הכת ףסות  ררע יִד ןטְּבְרַא
 רַפ דָנ ָנ 'רָד וצ טפארק רי ןֶּבַעָג ןרעָמ
 רַעָר ףוא ןייז ּוטְסְלאָו ןיִבירְט רפ וא טליִנאוו
 ןייא ףוא ןנואוו טיג טסראט וד רֶמּולְּ רַרע
 אנ וצ טנא ןיק טָה א ויק רפי (גי) : טרֶא
 = = ןנארְט רֶפוצ דניז ןיימ סּורגןעְר זיא אישנמ יִנַ לו
 0 וא שיִנָפְעשַב יטש /רָבייא יר א טסנאְרט ור
 .ץנארט רפ ןנאק טי ןעָב .ּוטסְלאָז .רניז ןיימ
 . יא סע זא סורג וא דֶניִז ןיימ ןעְד זיא 'רָמולְּ
 המ ד יז לָהומ ריִמ "טל וד "ףילגימ טִנ
 : טסיירמ רַפ ודי הָמָדַאִה יִנּפ למ סויה יתוא ףשרג ןוב

 וא .רְסֶא הינפמו רנאַל םעָר ראפ ןופ טנייה ףימ
 יי ןנְראּב רַפ ןער ָךימ ףיא ןעק ריר רפ ןופ
 ְּ דָנאַל ןִא רנו עָנ ןייז לַעוְו ךיא זַא וא ץֶרּב ֶנ ל
 ג . םַעוו סַע רעו ינרהי יאצימ ל ןייז טעו סַע גגא חָיָהְ

 | וא לרפא ו .ןנגראה ףימ טעוו ןניִּפנ ףיס
 רעה כ גה לָּב םורר טנא ; םיא וצ טֶה טאָנ



 האר
 דד

 ו לב יהיו אעְַרֶאְּב יל

 : יִנניִלְְקְי = יִננְרְּבַש

 ₪ בכ .תישארב ד-תישארב 2

 דלָּכְַכְל הוהי ול רמאיו פ + יֶנְגְרְהְי מלט יח א
 .הותיטשיומקי םיתעכש ןיק גרה

 45 בכ

 1 006 אה 6 : 2 1% - - 

 | "לכ ותא"תוכה יתלכל תוא ןיקל
 = בשיוהוהיינפלמןיק צין :ראצל פלישה ער |

 / ן : ץראב ן , 4 9 ןירדסמס לכ ד את למקמְל אָל ְד ליִדְּב אָתֶא

 = לשאת | ל אְראּכ בית יו סמ ןןק קפעווט : הכי לָּכ ה
 ] םימכח יתפש | ישר +
 ספכ ךלה) סדפ) *- : סם יופכ) ופטמ לע דוב ירס יק6 נרוה לכ ןכל (וס) :.(ר"ב) -ןועכל ךל 6"8 ינופו *
 ללו ב וזמכו .ססילכד וכ:קט םופכקמס ןמ '9 סז .ןיק
 ךכ וכ ספעו סכ סכעג ןופל ןיק \ גלוס לכ ןכ) ופריפ
 יכיס .םכוי םותעבש : וסנוע סריפ סלו ופנוע .ךכו
 סקומ :ימפ םוכוד סעכס ףוסל ויטכע ןיקמ סקנסל סנול
 6לקמס ףוסו וסגכסיו ויככ יכמ ךמל דומעיס וכממ יסמקג
 וגדמל ןיקמ ל לכס קמקנ סוסו סקוי סיקעכמ למפמ
 וקקיזפ סיכב 50מ ללש 6ןכ סלעג ןוטל 6כקמ קלספש
 כוכלכ עגיו יסוכו סכמ לכ דוד רמפיו (ס כ'ס) וכ:
 פכ ב זמכב כוסכס .רכד לכ6 ול סטעו ₪8 םריפ סל
 תלו .ונפנכיו רעסס .ל6- כלקיו .לוכ55 עגיו יסוכו סלמ
 כועס וכמ6 רפ6 לע סכי סחו6 סגו 'וגו 1 סולועס
 ינס 5 קס סכמס סיכס ךוק 55 לכי 65 סספסו
 םרופ .(\ פי) 5"סדכו וילד ל5ק :ןפכ רפו םסכ ומסעמ
 תופ וג קקס . תוא ןיקל 'ח םשיו : לסלו שפכ) 'יסי
 סומסכס ינגלסי יפלומ לָכ 6'ד 6*"ס) . וקלמ3 ₪ ומקמ
 קכ ססמ לויט ןיס 65 ןיידע סדק ינכ ל56 - םויססו
 דע כמל 656  וסונכסיט .סכי סיס ל ססמו ומסו ויס
 'וכו סכסלומו . "מכ םויסס לכ לע יפדספ סוס ויטכע
 יגוגכסיו סווסס ינממ ופלוי 5ל סז .ןוע ליכטכ ויטכעו
 אציו (זפ) : לכס לעו6כומ סיזסס תול ןיקל 'ס ספוודימ
 ץראב : סנוילעס סעד כנונכ  סענכסּכ 69י . ןיק

 ט'ע שוריפ
 ןיְרְשג ןִא טאה טאג רמולב ןיק ןנגרה טעו סו
 ןיק ןנגרה ּוצ ןנעו) רֶר שיִנ רָנייִק ךיז לאָז םַע
 ןָבאַה רעו ןנגרה םיא טעו םַע רעו םּוראָמ
 דָנּוצֶא ךיִמ ליו ףיִא סקי פיסינש שנוע ןָסּורְג ןייא

 תורור ןּביִז ןופ ףוס םוצ ןיק ןופ ןייז םקונ שיָנ <

 ונייה םיא ןופ ןיינ םקונ טָשְרִע ףימ ףיא לע
 ףילקיניא עָניַ ןופ רָנייִ ןייטש ףיזא טעו םש
 ןנְְרִה םיִא טעו גוא ףַמְל ןייז טעו ֶמאָ ןייז סו
 ןְבייִצַמ ןיק וצ ןאָטְג טֶה טאָנ נא תוא ןקל ו פשנ
 יאצס לכ ןננרה טינ םיא לאָז ןַעַמ ותוא תּוכָה יִתְלַבִל |

 טאָנ טְּבייִרש יישר . פג םיִא טעו סע רעו
 % ד +

 תוא ןייא ןֶרעָמְש ןיינ ףוא טציִרקג םוא
 טיִנ רָנייִק םיא ןכיִצִא ןייז לאו ָעְמאָג

 .ץסעוג זיא רע נּוא שב טאָנ רפ וצ ןופ ןְנְנאָגְנ םורא | ןיק - זיא ל ינפלס ןיק אב זט) : ןָע

 ךמעמ למ5פ ל'ר 51 ןטמ) סהוטסס ךמע וכ ד"ע (ל"םרסמ
 : ףנמ לכח 6רוק סו ןטמל .ענומו רדעס סוש ךכ56 ןוש| סהינסס
 2 תוטע) חרכוס .וסומונ תד. יסכ-קכ לוממכ- ודיּב ןו6 .סדו .רסכ
 5 5וטמ) | ףסוו] יקדכ5 .יקדכ6 רטלכ דוטמו סטסטכ ךימ 5
 סקופ ימ ןיש\ ךפוסלכ לכסו 'וקו ןעוט סק6 ןיק רמת ךכו
 רדעספ :ו'ח רמו) סוכנת ןוטטל לוכי סס6 5 ינועו ךדוכ
 : ךדוכ  סמילסס | ןיפו .סומינס | דגנ .6וסש קמממ .סקיגסס
 ןיק גכוס לע וסוכופ ןו6 ל : ךכו ךכ 15 סטע6 *נסד כ
 ספקנ וכ סטענ 5ל) ןיק ק6 גרס ךמל 5סד סקוו סוקעכמ
 טק גרוס לכ ןכל 5לקמס תניקת 535 סופעכט לח5) :גכסיס
 כקו 65 וכ ל"כ ןיקפ פק סקוי סותעכטו 5וס סלעג ןופל
 5רקפס ףוס םילומט ומכו תוכוד 'ז דע 695 ןיקמ וקמקנ נכס
 ךיס כ'סד :'ועו . ןיק ק6 'גכוס5 521 ןיק5 יפק סקוו סיתעכט
 סיקעכט סקוי סמ) 'ק סיס כ"5 סיקעכס סקוו ןיק גרוס לכ 'ופ
 ןינע 5ןס .סקוי סיתעכס תלמ כ"פ 535 סיקלוכ כ5שמ רתוו
 ןמ דס6 סו כ'עו פורוד 4 דע ןוקמ סקוו ס"גקסמ ע"סכ
 סוקמכוזמככ כופכס לכד ןלכד )"כ זמ : 'וכו וכ:קט םוסכקמס
 יפ5 סוקספו סוכועו 1: 'וכ| סכמ לכ 5 ידסַכ טרפמ רח
 ןסילע כוקכ סוסו קסני דגנ רועו- כקעו דנג ספ ווס ס"וכע
 סממלמ ןמע ססעו 0)6- ךנמוכ6) ססרכל עכטנט סעוכטס ₪6
 ייפ זמ. : סטוכטס סנעכ לככ דוד יפוכ לכ5 ו ךכמיכ5 ןכו
 500 רמולכ (סימפ וכ ומר ויס .קו5) 'וכו ןוכ לט ופטמ וס
 5'ס שופ .פוסו ס'כקס לק ופסמ קס6 תופ ימג +5 ונגרסי
 62וו ןוטכמ וקמכוס ]) : (כ"קרספ) . ןיק גרוס לכ לע מל

 לארשי ילשמ
 א תיַבַה לַעְּב םוצ סנאָזְנ טאָה אז ןיכָשַמ דיִא ןיִנאָמ וצ
 0 0 "מ א פיה ליקימש קנר ריר איב ראָנ באָה .ךיא
 % יס די אויב יגל לאָז סאוָו ראָפ טייל יִמּורָא יִלַא
 9 רד ןָמְדֶא אוצ טנאָזנ םאָח םאָנ זיא לָשמְנ רעד . ןוכָשמ

 דראג יפאשב םיִא ןופ טֶסיִּב אּוד סאוָו דר ליפי
 רפ ריד .ךרּוד זיִא איז םּוראוָו הָליַג איוו ריָד איב זיא

 ישיג ןייק .ןיסקאונ םיִנ ריִא ןופ לאָו סע ןיִראוָנ ןיִסְלאָש
 א .ריא וטסלאז הָניִדְניז םיִנ םֶסֶלאְז אוד יִדְּכ שֶכּורפ

 בש דע קּוספ רה פגאָו םאָד דרע ליפיינ םֶד ןיבעְנ

 :ץירייכ .הָלְצְנ-ריִד אויב זיא .ררע .ליַפייִנ רָד (הָמָדְאָה לא
 "הָנָמִמ יכ) דע דד וצ קירוצ ןירעק  סּוא ךִיָז סע אוד
 ו ץֶמּגְנ ריִא ןופ תא דֶרְ ליִפייַנ ןייד .םּוראוו ףתקל

 . םואהינ :יָנ הבט ץייק, דע יר טאָה ריד ןופ א

7. 

 !-+ י-ם "שי שכ"
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 קל



 % ש
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-% . 

 ל

 ; הָלצ תיִנָשָה םֶשְו הָדַע תחאָה םש םיִשָנ יש מל וקיחקה * שיח ; ְךָמְל""יתֶא דלי לאָשותמו
 ו 0

 םירוטה לעב
 : ינגכסי י65ומ ככ סיסו וכו! 6פומד 6מס סכ סיני6משמ) ייתד
 סקלס ןוכטטמ 'יגצ י"רססו ךונמ 'מיגכ ו"רפ .סימשכ סנס (םי)

 םימכח יתפש

 65ימ .ימכ 896 ךויט ₪) ספילי ןוסכד ך)יו כופככ 1 סיסד
 ףקומס רכד ךויט 5לד 'ס ינפלמ כוקכ 6כ0 935 ףקומס רכדמ
 םיכסנמס ןוס סמ) כ'5ד ם : ודוככ ןכ6ס לכ 89מ וכ סיכ

 תווס) לוכו 53 דככ 6"דס 'ופו 'צ : תלמ5 םולכ 5לו םרופב ן
 יכ ןופסכס טטפ) כ'ג ןנ6 סיכורצ ןכ> תמדק רמ6 סמל כ'6ד =

 סמל כ"6ד תויס) לוכי וגופ דכ) ןוט6כס 'ופו ןוכ6 ס)ג ספ 5%
 רמולכ כ : (ל'סרסמ) סנידמכ רמופ וכ סוס דוג ןכ6כ רמ6נ
 ךומסס 'ךונס 3ע 621 ןיק כע יפק ליע סנוכ יסווד פרפל 7
 וקכל וכ סוס ןכ 695 ך : ךונמ ונכ סטכ י5מ ןכ 65 ס5ד 9

 קקוו בתכמ) י) סמל לכוי 6 ד)י ךמ)ו ךמ) ת6 דגי 350וקפ

 | | .תישארב ד תישארב :

 | קה רח ו ןיכ עדיני :ןדעעתמדק דונְִרֶאב
 ָךונִמ"תֶאדֶלָתורהַתו ותשאיתַא =

 ריעה םש ארקיו ריע הָנָב יהו =
 יש יש ייפ "תֶאְרונְחְלדלויו"ָךונַחוְנְבַשְּכ
 דלתמ ייפ ,אָוחְמ""תַא דלי דריעו דריע
 לאָשּותמ"דדתא דלי  לָאייִחְמו

% 

 .אָתָעִנִךןיִמדְקְלמ יהולע
 | ה ץק עדו יי : עד
 תַריִלִיְו תַאידַעְו ּהָתְתֶא
 יִנָב ה ךוח =
 7 אָמָש = אָרְקּו אָתְרַכ

 הילה הי : ונח
 דרו דר תֶי ףונחל
 לוח = תֶנ = דיל
 תי = דיִלא = לָאיִיִחְמּ
 לֶאָשּותְמּו = לֶאָשּותְמ
 ביִסְנּוטי  ףִמְל תָי דיִלוא
 ןשנ .ןיפרפ ממ הל

 רש. .םוש

.. 4 

 דלת

 < ףוכמס לוד כמ שו לוכמס לוד סדוק לע ןתו6מ דס6 .ס"לקס
 לוד סיסס ךוגסכ לסכו ודיעיט סימשל סלעסז םסכפו ךינמ ומייסד

 יישר
  .ןדע תמדק : ספ סיזנ סילוגס ללע ןללכ . דונ
 סדקמ ןכטיו רמסנס ןדע :ןגמ .טרוגסכ ויכס ס)ג סמ
 = =  דומפל טיט ןגס סוכמ ךכד םכומכ םפ רומככ 'וגו ע'גל
 םוקמ לכב סטלוק םימכזמ םוכ וגיפמו ם סע סד6 סיסמ
 = חנו ספמ לידכו 16 (ד סיככד) כמסכע סיחלולס פס
 = ןכסס ספוס ךלוסק ע'כ דוג ךכסב ס'ד . טמט.סמכזמ
 .וסז וילעמ וכוס סיכמו6 תוורכסו צ ויפסס סעזעדזמ
 . פלקיו ק ריע סנוכ ןיק . יחיו (₪) :ויפמ ספ גככפ
 ש . דלי דריעו (קי) : ךוגמ וגנ לכל ביעס סט

 פ"רטבימ ספסס םדול .םונושל ית םפמפמ סדילסס דלו כמו6 לוסמ סוקמ םיו דילוס רכזכ .כמופ לוסס סותמ =
 ינולפ סטסס םדילכ רכדמ ליטפס ןומלכ דילוס רמוס לוססכ זטלכ ר'דנימיס םיסס םודלות סעילה זעלכ =

 ל חקיו (םי) : ר"יכדיינ5 זעלכ וסו םיפס .םעירזכ ככדמ דלי רמוס תוסטכו סכ וס ןכ וקספ קס דטוס =
 - ןיס סקוי סיסעכט כמלט וקסטכס ס'כקס סייקט .ןינעס ףוספ ונדמ) ר 995 סז לכ עלפ) ו סיס 5 ,ךמל =

 יתש : 'וגו יעגפל יתגכט שופ יכ רמסט וסז ןיק שס גלסו יעינט לוד סטעו סיגכ דילוסס למל ךמל דמעו =
 ט'ע שוריפ

 ןופ םייז חרזמ ןיא זחע תסרק דונ דָנאַל ןִא כ \

 סו רנאל סע ןיצ ןסעןג יא רע רָמּולְּבטלִנאָמ < רָפ שטייט זיא דונ טָבייִרָש יישר .ןֶדַע םעָר = =
 ןֶביִרְט רפ ןרעונ סּונ עָל א שייִרְּבִג ןֶא יא =
 דונ רֶרָא ייחרומי ןֶרעונ ליאו ראפ ןיהֶש ןלאָג =

 טייל עלא גוא טרטיצג םיִא רֶטְנּוא רע יִד טָה | ןָנְננְנ ּזיא רַע ןיִה יונ מלב ןרעטיִצ ןושל זיא <
 לנו (י) : רדגרב םניי ןיינ תיגרהג טה רע םָּנ = = רַעָד זיא סר םיא ןופ פא טערמ שֶנאְזג ןּבאָה |
 ןינ טימ טָפעהְּב ףז טה קנו שתף |

1 / 

 ו טיע שוריפ
 .ּךינה תֶא דלתו ןנארמ ןראוו זיא יד נוא רַהְפו בייוו
 = "מאָה ןיק נוא רצ חני יהיו ךּונַח ןנווינ טֶה יז נוא
 = -ָןֶפורנ ןֶא טָה גוא ריצה פש ינקו טאטש א טָעוּבְג

 רַעָר יו וז יב פַטב טאָטָש רֶעָר ןופ ןָמאָנ םעָר
 סע נוא רועש דל חי) : ףונח ןוז ןייז ןופ ןמאְנ
 מָה דרי גוא רֶריִע ףנָח ּוצ ןיִראווג ןְראָבְג ויִא
 לאָשּותמ ןעויִג טֶה לָאְיוחְמ נוא לָאְיוחמ ןנּויג
 = דל ל קמ טי) : ָּףמְל ווג טה לאָשּותמ נוא
 רבי יוָנְצ פישָנ יפש ןמּוגנ יז וצ טָה ךָמָל וא
 | "ו ןייא א אנ רַעְד תַמְָה סָש



 תַדיְליו כ : הָלָצ אָתְִת |
 הָוְה .אוח לָבָי תי הָדָע |
 לכ "והא
 : .ריעָב יִרְמּו בעמ |

 : תישארב ד תישארב קנא
 :הַיַה אּוה לָבְיִתֶא הדע דלתו כ מ ה רח בש

 םשו יט : הנקמו לָהֶא בשי יבא ה
 שָפתלָּכיִבָא הָיַה אּוה לבי ויִחֶא גלה

 .45 גכ

 לָכד .ןוהבַר הָוְה אוה הדל אוה"סנ הֶל צְ - : בֶגועו רוָנָּכ לָבּי יַהְוחַא םושו אכ
 4%( + 7 3 1 ו דג

 לבּות תֶא אָלְבְנ םופ לע  ןממּד

 8 ןוקדלבות תוחאו לּוְרַבּו תָשְחָב יו
 ףא הָלְצְו בכ : אָבּובַאְ

 שֶרח"ִלָּכ שפל ןיק

 הָדע וישְנְל ֶּמְל רמי כ : המעב ןק לנוח תותדל אח |
 הָתָחְאְ לופו אַָחְ הָגאַהְרַמְל ישנילוק ןעמש הל דפי יתיללרזהפב
 . ןיזפפ ופ וו את + | המעב ק לָבּותְד

 רמָאְו גב אל = = יִרָמְמְל ָתיִצְְֶמָל ישנ ילמ ןעמש הָלְְו הָדָע יהושנל מ
 יישר

 סילפל פמ5 לוכמס לוד לש ןקלד סיס ךכר'כ .םישנ
 לס סוכ סקשמ םימטסל סיס וז םימפסל תקפו סיכרו
 סליכסמו סלככ .םטסוקמו רקעסם ידכ (פ"60) ןירקע
 כוופ "יפט וסזו סנמלפכ .סלכלו ספווכ סקלכמו סינדעמ
 ומכ .ביטוו 65 סנמלסו דלס 65 סכקע .סעומ (סכ דכ)

 לפ סיכרו סילפ לש סיס . הדע : קמ םדגסב םכופמ
 סדע (ולכסממ 5'ס) ופ5פמ פרסומו וילע 'סנוגסמ סט
 סט לע ש סימסס לט פיס ..הלצ : סלוס לע סונרס
 יבא (כ) : כ'ככ סס סדג6 ילכד ול5כ דימס קבטויש
 סעולל ת ןופפכס סיס 6וס .הנקמו לחהא בשווי

 יתרמא

 םימכח ותפש
 ידכ ןילקוע )₪ סוכ ספומ סקססס 'יפ ₪  :סיטנ יפס ךמ) .ול
 :םג פלו ביתכ 5901 "סו סיפי תל טיסכי | סלקע סיסקט
 ל"יעו ןיכקוע ל סוכ ספתטט סדוק סדפוד "יו סדני סיס
 סוכ סתפטס פ"ע6 טקנ 6פוככ סדלי פיס סג .ס35| כמ6ט ספד
 ןכו [ר : (ס"6) סולכ .ס9 קיזס 591 סדלי יכס וכיפ5 ןורקיע לס
 "ולכ םוככדמכ רמו סנקמכ )ספ כסוי) ןוטסר רפולכ וכ 'יפ
 ונטכ א : ס)ודג תוכמופ וזו כוטיכ סעור סיסס לכסכ לל
 גכ טרוסו טטו) כפלק יכסו 5ןכ סכוסמ 5כקמסט טרפל סזכ
 תונמוש ינכ כמולכ תוגמוס יפכ לכ םלמ ףיסוסו לורכו תטותנ ילכ
 קוגוסלו סעוטנס ס3 לפונט ססיפודו ךוקומסו סטוכממס יגכ סכ
 סע לע סמענ ם6רקנ ךכ) 5סד "יו י'טרכ ל"נמ פ"לו ב : פל

 ךנוס סז סוקמכ סעכמס סלכטכו וט65 סעכמ לוכסכ ןלכ  עדסו ןטכ םדמ .סילסל כטוי\ סוככדמכ םומסב
 ספנקס לפס ('ח ?סקזסי) כמ6 םלד סמכ סילילל תדוכעל סוקכ .סנוכ סדגל טלדפו . לס5 סוקמכ וסל עקופו
 . ,ןיק לט וסנפוס לכוס , ןיק לבות (נכ) : םפינ5 סדוכעל סמו כגועו סוככ  טפופ ויחס ןכ\ סנקמס
 .לזרבו תשחנ שרח לכ שטל :: סיסלולל ןייז ילכ סוטעל ןיק לט וקנמוס ןיקססו לכס ןילבפ ןומל לכופ
 ילסש ירמכ לעופ ןוסל 059 לוגסכלעופ ןוסל וכוס םכוס . יל וינוע םוכלי (זט כויפ) ומכ לזרבו םסוקכ םוכמוס דדקמ
 גט וסכ5 סיס .חמענ : לזלכו סטסנ א םוכמול ילכ לכ ס5סלמו דדסמ .למולכ . סטמל ומעטו ןפק ץמק דוקג
 סוסש וככ ןיק לכוס סו ןוק פל גלסמ יפל םימפספ וגממ סוככופ ויטל ויסע . ילוק ןעמש (גכ) : "ככ טיב
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 מטע שורופ :
 זוא עְרְרְנִא רעָר ןופ ןָמאָנ רַעָר נוא תיִנשַמ שי =

 לָבָי ןנּוויג טה הרע נוא הָדִַרַלּ (כ) + הָלצ ןעווג <

 לא בשוי רָמְשְרֶע רעד עונג זיא רַע יִָּא ה אוה
 : ךּפ יר ןֶסאַּפ וא .טֶלַעָצִג ןיִא ןציז םוְנ חש
 זיא רֶרּרְּב ןייז ןופ ןִמאָנ רַעָד וא ויחֶא פשו (אב)

 רָמְשְרַע רַעָר יג ןעוַג זיא רע הָיָה איה לָבוי ןעוונ |
 טימ ןלְרִפ יד ןפְלאַהְנ פָה רע ו רונב שפות ל

 שיע שוריפ
 רַפ טָבייִרָש יישר . ןיֶזייַא ןופ נוא רֶפּוק ןופ לָהני

 שאה רע לייונ ןיק לבות ןפורג םיא ןעָמ טֶה סו

 5 ןיק ןופ טָפאש רָטְבְניִמ סְר שֶבעַָר רפ
 תיחָ ןנעו) םיחצור .יד רפ ןו יִלְּב טֶבאַמְג טָה
 םאה .ןיק לבות ןופ רָטְסַעְוְוְש יִר נוא זק לבות

 ןעונג וימ הָמַעַנ טּביירש יישר . הָמָעִנ ןִסייִחְ
 ָךֶכְל .גוא ייִשָע מל פאר וגכ : ַת ןופ בייונ סֶד
 ףוא יז אה פג הֶלֶצ נוא לת (בכ| + ןָלנְרֶא ד / מש הֶלצ נוא הָרָש רבו עָניז וצ טגאְזג טָה

 ןופ רָברַנ רא וטֶלישנ לוק ןיימ וצ טרעָה ילק טה רֶע שפיל ןוק לבת ןְנוויְג טל ₪

 ,*שר + ג ןיימ טמעָב ראפ יפו הוה מל תשיחו טָפאַָש רטט עָכַא שלח ל
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 הָטְבְשוסיִעְבְשְרִמְלְ

 םימכח יתפש
 סקמ סמ) כ"5 .6וס ןכו ליוסו סעונ> סתיס] סימוענ 8
 תט5 ירסו םנ 26 יס ךסככ לע 836 םככ ס)כינ 6)\ לוכמכ
 סכקנ סלכו) ספנד 5יס ןתסכוסד )"ועו . לוכמס ןמ ספלונ מג

 *ג יס סמענים ונופמט וסל יסדו 606 קוכקנ כסטמ בתוו
 י'טכ 'ופס ומכ עטר סוס ןיק לכותו ןיק לכוהו לכויו לכי ןימל
 סוגסו6 .כטוו .קוד5 סוס לכו .סוקלוכ) ןווז ילכ סעוע סוסש
 סונפד 65מנ1 סוס קיד5 כ'נ לכויו י"טכ םריפש רח8 םוריפ יפל
 סמ סט סונכ סטנט ויס םג) סג\ עטר סוס דקו סיקיד5 ויס
 דמו סנ תפרפכ י"פכ עכופט ומכ סיקיד5 ויס פיו סטו פפו
 ינש ןוס סמ ךג סטקו 35 כ"5ו סע כ"ג עמטמדכ עטכ סוס
 סונכ בולו סנ לט ותס6 5יס ספענו 'יַפ ךכ) עטכ דמ6ו סיקוד5
 כ"לו וכונפלש ר"ככ .סז ןיפו (י"חנ) 3 : "קו ס6ס ית6 6
 ודונוסו סוככו סיכפכ וקסע סע)] ןכתל ותעדמ סז ףיסוס כרסש
 ל'כ ד : ס'6כסכ ןייעו תונמס סויק) ידכ ןכוק ז'עו סנס דע
 סרזגנט ופ) ןנמוס וככיפ ךכ) י"טרפ סניסתכ ת*5ו . ופומו סלכ
 סוטרופ ויס לוגמס לינסכד עמסמ ןסכו ןיק ל5 וערז 3ע סרוזנ
 ויס קולכוסו ךמל יפיכ לוכמס 6כיכ תועדוו ויס ווטנד ל"
 סיס תועט 95 סוסי ןיק לט ערזמ ל6טופמ ןכ ךמ) יִמיכש
 םרדמ יפ) ככ5 זך : ל'קו הלטותמ ןכ ךמג ימוכ 635 6: ₪
 סיתטכס לטכמ ונו6 ץק ופו6ס סוסמ תוטמ לס וני5 5מוקכת יבכ
 ככ ל'טבספו . ו)< 5טמס רוכעב 526 ונו6 ו"קסמ ןיק סקוו
 רוזמכ גכספ ןוק סמ וכלכ כמלכ 9'וו ךמ) לט ותעד סמ ק'1
 יכס וכופ6 וגו סדחס סד ךפוט רמסנס דימ תומ) יופר סיס
 תק5 לע גגו יפגלסט ינ6 ורוד "5 וקלפתכ סכוזגס גלע

 ויקנ לע לכקו .ןוקפכס סד5 55 ךמ> ט סכ .'דנד
 מע שוריפ

 ןיק לבות וא רדְיִלְּבִא ןעונג זיא מל טביירש
 ןננאנג ראָרְנ זיפ ןיק נּוא טריפנ םיִא טה ןוז ןייז

 טיי רָנייא .ןֶמַעְוג טָח ןיק לבות גּא ןיטייונ ןופ
 טייִג סע זַא ווג סיוא םיִא ךיֶז טָק ןטונ רֶד ןופ |"

 לאָז רע רָמאָּפ םוצ טאג רע טה היִחֶא סיִּפָש =
 וצ רָטאָּפ רָ טה ןִנוּב םִעְד טיִמ ןסיש םיא וצ = =

 רַעְד נּוא ןגאָלָש רַעָד םיִא טאַה נּוא ןֶפאָשְג םיִא =

 רֶטְלִ ןייזויא סֶד זַא ןראוָוג ראו ִָמָלויִא ָךאָּנ
 טְנעָה יִד ןַעְרּב ןפוהנ ןֶא רע טה ןיק רָטאָּפ

 ררדנא רַעְר ןיא טנאה ןייִא טיִמ ןגאָלָשִג טָה נּוא =

 טְנַעָה עָניִז ןשיווצ ןֶנאָטשְנ זיא ןיק לבה נוא
 זַא נוא תיגרהג טֶנעָה יד טיִמ םיא רעטָה =
 רעד טאה רע זא ןראווג ראו ןנעַז רּבייוַו עני =

 ןוז יז תונְרַהְנ טָה נוא רַמאָּפ רמי מאש
 אייז רע טָה עונג שָרּופ םיִא ןופ יז יז ןָדאַא
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 .דֶלְיויעְצְפְיִתְנרְהשיִאיִּכיִתְרְמַא
 םיִתְעְבש יִּכדיניְתְרְּבִהְל

 םדאעדיויכו |
 ּ דוע

 םָדָא עַד הכ : הְָבטְו ץעְבש

 :סולקנוא

 ליִבָס אנא = ּהָליִדְבַד
 אַמיִלוע אָל ףַאָו ןיכוח
 :יִציַתְשי הָליִדְבִּד תיִליִּבח
 אעְבַשל ירא דכ + יער
 אָלַה ןיקל ןיליא ןירד

 = וע

8 

 א

 , קש

 יישר

 ף) סמדנו ןוק סל סללו וכפומ ןיק לכוקו 6מוס ךמל
 פוסם עדימ ןויכו וגכסו סכקכ ךופמנ ויכסל במלו סיחכ
 ונכסו- ססינינ וככ ם6 קפסו ףכ 55 ףכ סכס ונקז ןיק
 . ילומ ןעמש : ןסייפפ .סוקו וגממ םופלופ ויסכ ויסו
 וס יענפל יפנכס לכס  םיפ יכו םימטסל יל עמססל
 רמס לע יומק .ענפס ססימ דיזפ ויסענפ ינ6 יכ\ .גכסנ
 יסלוכס י"ע רמופכ .גלסנ יסכוכס) יסגכס לכס  דלוו
 וסז לו יע5פ וסז ₪ .דיזמ לו ינס גגו סלסו סומקכ
 : ועלכ ס'מודקקפ ןמ 15 ככמ פכמ . עצפ : יפרוכס
 .:דיזמ .גכספ ןיק . ןיק םקוי םיתעבש יכ (דכ)
 "סלפיפ ש'כ 69 גנוס יסגכספ יס םוכוד 'ז דע ןל סלסנ
 יונכ ןופ .העבשו םיעבש : סנלס סויעוכס יל
 .םיטסרב םמדפו . סמוסנס יכל םכד ךכ ול זמ5 תוועוכס
 ומייסטמ ונממ םוטכופ ויסנו סולכ ךמפ .גכס 5ל סככ
 ןוק לט וערז םולככ סכיזג סכזננש יפל ג סוככו סולפ
 רממפ ספסכמ םודכוי וכפ ספ וכמו םוכוד סעכס למסל
 םיפ יכ\ ןקל כמוס סוסו 'ך לכס 5 ףטוקו סכ לוכמס
 סמוק3 םיס סיסס לכס ספ יקנכס ינס וכו יעלפל יפגכס
 בלספ ןיק ספו ןוע ופולב סלכ יעכז .[יסיט סינסב .דלוו
 ופסימ .ם'כ 65 יפגכס סלט ונס םוכוד תעכש וג סלקנ
 6 "5 ה םופמ ל2 '"ק סח סככס םוועיככ יונ
 םדא עדויו :וכנד ת5 סייקמו וכוח סס סכוג ס"כקס
 סקפ .\ סוקמ לם וסכיזג לע קדקדל סכילע יכ\ ססל למ6

 ט'ע שוריפ
 טיִנ ףיז ןלאָז נוא ןנלאפ םיא ןָלאָז ייז זַא ןיטעְבִ
 טנאָזְג וזָא ייז וצ טֶה נוא םיִא ןופ ןייז שָרּופ
 .ךַעְר יחגהק שיא יִפ וצ ךִמ טֶכְראָה רָבייוו עָניִמ

 יא יִמ תינרהנ באה ףיא וו שטְנעְמ םִעָר
 רָמולְּ ןדְנּווו ןיימ ןופ ןיראוג תיגרהג ןער רע
 לא דנו יִד זַא דיִוַמָּב דְנּוווַג ןַעָד םיא ףיִא ּבאָה

 = "הניק םֶד גּוא רק ןָמאָנ ןיימ ףוא ןְרעונ ןפורג ןָא
 < תינרהנ ןע רֶע זיא יפו תיִגְרהְג באָה יא סו
 םִא ףיא באה רַמְולָּכ ןלייּב ןיימ ףרוד ןיִראוָונ
 ג ראָנ ףאָר ןיב יא טלייּבִג ריומב ןעַר
 שה ןיק זא ןעד זק,סקנ םיתעבש יִּכ (דכ) + גְנושַא

 ןטלאהג טאָג טה דיִזמּב לָבָה רֶרּוְּב ןיינ תיגר
 רַמּולְּכ ָמְל וא דס תורור ןּביז זיּב המק ןייז

 ינ גנושב תינרהנ ראָנ אר באָה ףיא נּוא
 :תמקְ ןיינ טעו טאג 18 מ לב ןוש יי ל
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 סולקנוא | /
 תדיִליו ּהָתַתִא .תָי ₪ דע
 ל תש ּהָמְש תֶי תַדקּו רב
 רב יי יִל בַהָי רַמָא ירא
 ּהָלְמר לָבַה ףלח ןרתא
 אּוה פא תַשלּו וכ : מ
 תָי אָרְּו רָּב דיִלִתֶא
 יהומויב ןֶבּב שונא ּמש
 הָאְלַצְלִמ מ אָשנִא יִנָבּולח
 ןיּ אה אָמְשִּ
 אָמויְּבֶדִא .תדלּות * רַפָס
 תּומְדַּב םֶדֶא יי אָרְבִּ
 : ּהָתָי רבע "םיַהְלֶא

 1 ו

 4: רכ .תישארב ה ד תישארב

 ארקתו ןּכ דלתו ותשא"תֶאדוע
 םיהלָא ילתש יִּכ תש ומש"תַא
 +ןיס וגרַה יִּכ לבה תחת רחא ערז
 "תא אָרקיובידליאוהיםנתָשלו
 םָשּב ארל לחוה זֶא שונא ומש
 תדְלות רפס הז* הי ם : הוה
 םֶרֶא . םיהלא ארב םויְּב םדָא
 רכז ג:ותא השע םיהלָא תּומדִב

 ןּונאָרְב אָבְקּנְו רַבד ב
 תֶי אָרְקּו ןוהתי ד גב

 ןוהמש
 אר םתא רבי םִאְרּב הָבְְ
 סנקת רא . 'ס סיבכוכ תדונע מל ןירדכנפ רפפ סו . נפ םופכי פפ יג אתר

 .מי תוכותכ 6ס םסופכי ט ס)יגפ מי ןיכוריע %פ פוכרכ

 יישר

 ךמנע סוטק ו וכמ6 ולט ם5 סטעי 5וסו סכתטמ וסע
 סנש סיסלעו סקמ סז ךקכ0מ םעכפ 690| סלקפ
 וסמו 'וגו סד5 עדמ דיפ ךדו לע סתימ .ססנקנטמ
 : (ל'ככ) וסוסס לע ז סופס 9 קפסופנש ךדמפל דוע
 סדפס סומפ 6 לקל ןילופ ןו .  להוה זא (וכ)
 סופיפפ ןמוכעל ס"כקס לכ ומטב סיכפעס םומס ספ
 - םדא .תודלות רפס הז () : םוסלל ןפולקלו
 : סונכ שו סדנפ יטלדפו ,  סדס םודלוק םכיפס סיס
 ; דוס ח פלכנט סוינ דינפ ."ונו אורב םויב

 םימכח יתפש

 סנפתכ סכ'זגס ככעלש סמכו סעכ
 :םס) כוססד )"ו סד6 סס) .כוטס סמ ספל סוטמ וגממ .וטכיפס
 5טכוו סכיכע דוע ססעו גכסט תק6 סלוכע ספעס ונפמ יכו
 "יפ ץ : נ'טכסמ 'וכו סוט לכ5ט ומ סתעמ 6)6 סיככו סולפ
 סקע 336 סומ ק5 ספכטכ 636 סופפ ו) סתוס 6) ס)יתתכ
 ספיסו סולקנ וינפ) ספיס לטכ סגד וקוולת לע סו6פ 19 ףסונ
 סלקכ רמ5 6 סמל לוס י'טר סקכוסד ג')ו . סופקס ויכע
 רוכיעס לע5כ סוק ספלקקנט סכ)קס לע תולוס)ו ופסל דוע כספו
 ןזולס ןיסד 5ו0 לטיספד תנומד עדיו ינג דוע כתכ סמלו
 5נד ל"ועו . 'ןכ| סופת ו ספסוסנמ סטכד) 635 םימטת ב
 סגועפ) סכופס סיונכס סלועפסטכ 606 דוער 6 נסו) ךויש

 עוכפט 5כס לכ5 סנועסכ .סדו) כמ ףכית דוע רסתו כיתכד ס55 יכג ומכ ספועפס ספוכמ לע קוכוסל דוע כפכ סנוטללס
 ריפס סרמע יכג ופכ סוינט סיפוקל ו 'ונו ותקל תמ סדפ עדוו 55 דוע סט כוקכ) 13 סיס 5כ סינט )"ק וקסלמ סיס
 5רכנט סווכד עמעמ "וגו 5ככ סויכ סד6 פודלות רפס סז כיפכ ילספ ה : )ג ק"ודו סווטס סיסוק סיכ כוקכו ופטספ

 ט'ע שוריפ
 םָהֶא ידיו (הכ) : תורוד ןָּביִז לאַמ ליפ ןמְלאַה ףיוא
 ףיז לאָמ ןייא ףאָנ טָה םֶרָמ נוא ותא תא רש
 ןָנּוויג טֶה יז וא ו דל בייוו ןייז טיִמ שַפְעָהָּב

 תש ןָמאָנ ןייז ןַפורג ןמ יז טה מש תא אבו ןוזמ
 ריִמ טֶה טאָנ פיִהלֶא ל תש טְנאֶזג טַה יז םּוראוָו יִּ

 טאָה טאָנ רֶמולְּב ער יִרָרְנִ ןייא רש לכ ןאמג
 םַעָר .ףוא לס מפ ןוז ןרדנא ןייא ןּבַעָנג ריס
 : תינרהג םיא טה ןיק סו זק וג י לָבַה ןופ שא
 ןֶנּוויַב ךוא זיא תש וצ וא ןב דַלְי אוה םִנ תש וכו
 ןפּורג ןֶא טאַה רע גוא יפש תֶא או ןוזַא ןיראוג
 זוא .םֶע לסה לאָמ .טסְנעָר ִט שנ ןמאָנ יי
 ןיָבוהיִג ןֶא ןֶראָמ זיא סע דהא טבעו ראו
 ןופ גּוא ןָשְסְנִעָמ יִר ןש ןָמעָנ יד פר צ ית
 : . 4 / י

 ג 7 לקינ ₪ 2 5% 2
 ל רי

 5% ; 1% מ 4 -
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 טיע שוריפ
 ןופ מא םַעְר יא נפש םיִבָבּוּכ .תדובע יד
 ןָּבאַה טֶלַעוו רַעְר ןופ טוול רמולב היִּבְקַה
 ָבאָה וא םיִבָבּכ תדובע ןבאמ ןּבּוהנ ןא דיו
 -ּםאְר ֶרֶא תודלות רפפ הי (א) : רטעָג 58 ןפורג ייז
 :םִעָר ןופ טְריִּבִג םַעָר ןופ גְנָולייצ רַעָד סאָד זיא
 סאוו גאַט םעְד ןיא פרא םיחלא אורב םויב שֶטְנִעַמ

 = 'שבייִרש ישר . שָטִנעָמ יי ןפאָשַּב טה טאָנ
 םדֶא סּוָו גאָט םעָד ןיא זמ רימ ןִנְרַעָל ןָנאַב ןופ
 "₪שאָה גאָט סיִגיִא םעְר ןיא ןיראווג ןיפאַשּב זיא
 םֶדאַה תֶא > הָשע יחל תפְדְג רֶדְניִק ןניוויג טבאמג רע

 :ןֶפאָשִּב רע טאה טאג ןופ שיִנְכייִלְג םעָר ןיִא
 פימ רבו סרב חַּבְקְע רכז (ב) : שטְנעָמ םעָר

 שהר בוא םתוא ;* דר ןפאשב יז יוז רע טָה הָבְקְנא

 ןופפרס "ספל ספקו ן
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 ךא -

 תישארב ה תישארב

 הש תֶאְמּו םישלש
 יתֶא אָרְקיו ומְלצְּכ ותּומדב דל
 ירח םֶדָאדיְִ ויהיו יז תש ומש
 הנש תאמ הנמש .תשזתא ודילוה
 לכ ויהיו ה ז תונָבּויִנְּב דלויו
 הָנש תואמ עשת יח"רשא םֶדא
 תשדיחיויפ :תמיו הנש םישלשו
 "תא דלויו הנָש תֶאַמּו םינש שמח
 ודילוה ירחא תֶשדיחני : ] שונא
 הָנמָשּו םיִנָש עַבָש שונָאתַא
 : תונָבּו םיִנָּב דֶלּויו הש תואַמ

 הרשע םיתש תשמ"ב ויהיו
 : תמיו הנש תואמ עשתו הָנָש .

 םולקנו
 אג 5 ואש : םֶאְרְבה וי דא םֶמְשדִתֶא

 ןינש 7 ל 0
 יִמָדִּר ּהָתּומְדַּב | דיִלּואְ
 :תֶש ּהמָש תי ארק הל
 רתַּב םֶדָא ימוי ווהו ד

 ימת תש תי דילואד
 יב דילואו יש הֶאַמ
 ימי לָּכ הג ה :ןנבו
 הֶאְמ עַשְּת איחד דא
 : תמו יש ןיִתְלִתו
 שָמִחְו הָאְמ תֶש אָיחְו ו
 + שונא תי .רילואו ןינש
 .דילואד רַתָב תש איז
 .חֶאַמ ינמַת .שונָא תי
 נב :דיִלואְ ןינש עב
 ימי לָּכ ווחו ח : נב

 אָתְרְְו הֶאָכ עשת תש ,
 : תמו ךינש .יִרָשע

 יש שונא אָיִחַו ט
 : ניק תי דילואו יש

 איחו

 ל הנָש םיעשת שונא יחיופס
 . לי ץנולפ 249 שו ₪1

 םירוטה לעב
 : סיסלפס - סטפו סיכ .כיפכ תוכ5) יפיכט סיסס סט ןקו םויטיכסכ ןפמ ס"כקסס יפיכט

 םימכח יתפש
 (נ) סע 51 סד6 סוד)וק סע קוכד 5וככ .סויכ יכיו תוד)ופ 1 סיס"
 ומ סוס 6) ל סמ) %ולכ סוי כ'ללד וירסל פכס סוסל6 סומדכ

 ןפ ו .טכיפ ןלכ דע - - תאמו םישלש
 לכסו ןיק 6 דלסו ופסל סומ ק5 עדי סד6סו 25 כט סד< פודלות רפס סוס סומ כייוחיו יגסו וקו6 סטע סוככ6 תומדכ סד6 סודכופ 695 כוסכל

 טשע שוריפ
 טאָה רע :נוא סר סמ א ארק טשֶטְנָבִנ יד |

 גאָט םַעָר ןיִא פטרה סייג סא ןֶמאָנ רֶעייז ןפּורג /
 םישלש םדא יחיו (ג + ןיִראווג ןָפאשּב מתיא

 טיִמ טרדגוה "טבע טאה םֶרֶא נוא חשתאו
 יסש א אדו םיִראָפ ןייז איוו ווא מלב ןביילג וע 0 ןיא ותמר ןנוויג טָה רע נוא 2 ראָי גיִסייִרְד

 נוא ו" תש ןֶמאָנ ןייז ןפורנ שה רָע תא |

 : ווטכע דפ .סונכ וכ סיס 5) סמ) ןכ ספ דיכוס לככנט סויכ פסו י"טככ סקקד ם +
 שוריפ

 גַעָט .יר תש תֶא ייל .יִרחֶא םֶרָא יִמָי ןעווג ןֶנעָז יי
 תָנמְש תש ןָנּויִג טס רע א םַעַד ךאָנ םֶרֶא ןופ
 ךוא תונָבּו סיִנּב רוי ראי טרֶדנּוה טֶכָא י הָנָש תּואַמ

 = יז וא ויק (ה) : רָמְבַעָט גוא ןיז ןָנּוויִג טֶה רע
 שררה ןיינ האש תויס מ טבעלג טה רַע סו -ימ 6 םֶא ןופ עַמ יל פדא יל ןעוטג ןנענ
 = רע וא תב .ראָי וסירב נגא הֶנָש שלש ראָי



. 

- 

: 

 | הָנָש הרשע שמח - ןנוקדיתא ןיָ ירשע שמחו =

 ץק איחו גי : לֶאְלְלַהִמ <

 .גיִצְכַעָז :וא ייונצ טיס = גּוא דדי יח (חי) ; רכי תש יח( : 8 תא
 % יטי) : ונח .ןנוויג טֶרְרְנַּה הגש תוצמו חש םישֶשְו סיתש 5 ה 7 /

 49 הב - תישארב ה תישארב םלקנא |

 ודילוה ירחָאשונָאיחְיו :ןניקדתא רפ שש אמ +
 < ונמה ןעמ תי די

 םִנָּב דל הָגָש .תואמ הָנמְשו ' 0 -
 שמח שונָא ימָידלָּכ ויהיו * + תרובבו ןינש שמח המ שה
 ס:תמיו הש תואָמ עשתו םינש ו / לש

 "תאדלויוהנש ? םיעבש ןניק יו יחיו כ' קא
 ודילוהירחא ןניק יחיוי:לַאְללַהִמ המ 9 --
 הנמשּוהְנש םיעברא \ללהמדעתא דלא 1 ןח
 לָּב .ּווהָו די : ןנְּ נב

 >יך רא-

 : תונְבּו םיִנָּב דֶלויו הנ ָש תואְמ הָצַכ שת עס ימי
 םיִנְש רשע ןעק יִמָילָּכ ויהמ ד ו שמ
 ןיִתְש לאללהמ אָיַחְו וט
 ו יחיו מם :תמיוהנש תואז עשתו הלא | ןינָש שמזמ
 = הָנש םיששוסינששמה לאללהמ 0
 , לא להמ יחיו ב 0 דָריזתַא .דֶלויו ןינש ןיתלִתּו הָאִמ ינמ

 הש םישלשדריתַאודילוהירהא למ %
 םיִנָּב דָלּויו הָנָש תוָאְמ הָנמְשּו ןח ה

 לֶאְלְלַהְמ יִמיָּכ והיו " : תונָבּ פתח דמנאת
 דָרָי אמ טי + ָךּוטַח < תואָמ הֶנמשו מש ןש םיעש תו שמח . דילואְו וש ןיפרמו
 םיתש דרָיזיחיו ₪ תמו הָנש ךונָת תַי דיִלואְּב רֶתְּב
 דלי הָנש תֶאְמּו הָנָש םיששו "מ דילואו ןינָש האמ יִנָממ
 | = ּךּנחְהתֶא ודיֶלּהיִרְחֶא ררייחינ ש : ונחת

 םיִנָּב דלי הש תואָמ הָנמָש
 שוריפ ט'ע שוריפ

 ו
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 / יש 1
 > שב ₪ 7 א

 שי ב השכ יב לא =: -.> שו 6 2

 הָנָש תואַמ עשתו הָנָש םיִשָשְו =
 םיששושמה ונח יחיוייס : תמו =
 : = חלשּותמ"דדדתַא .דלוו הש =
 םיהלָאָהי""תַא ךונה ףלהתמ <> =

 שֶלֶש הַלְשּותְמְיתֶא חילוה יִדְחֶא =
 : תונָבּו םיִנָּב דיו הָנְש תואַמ
 םיששו שמח ונח ימילּכ יהיופ

 ךלהתיניייהנש תואמשלשּוהנש |
 הקקייִּכּוניִאְוביִהְלֶאְהְדתַא ונח
 יחיו נ + ם : םיִהלא ותא

 הָנָש םיִנמשּו עבש חַלָשּותְמ
 : ךֶמְלתַא דֶלויו הנש תֶאְמּו
 "תֶא וְיִלהיִרְרַאחְלָשּותַמ יחיוט

 הגש = תואמ עבשו הָנָש םינומשּו םיתש ָךְמְל | <
 9 ; תוְנְבּו םיִנָּב דלי .-

 םימכח יתפש
 קוד9 כ'5 סיס)6ס ₪5 ךונס .ךנסתיו כיסכד ןויכ לר *

 : 'ןכ סיס ותעדכ לקט 655 ונמז סדוק תפ סמ)ו סיס

 שע שוריפ 4%
 סישְָו שמי טָּבַעְלְג טָח ףונַח ומ חג (אכ :רי=

 ןָנוויג טה רע נוא דלי ראי גיִצְבַעָז וא ףִניִפ תָנָש | ל

 וגה נא :םיִחלֶאַה תֶא דוג להתיו (בכ) : חַלָשּותִמ =
 טוג ןעוְוג זיא רע רמו טאָנ טימ ןגנאָגְנ זיא |

 טֶרְדְנּוה ייִרְד הע תואט שלש חַלָשּותַמ ןָנוויִג מה | רַע זא םעָר ףאָב חלָשּותמ תֶא ורילוח ירמא םורפ נוא =

 ףונמ נא .פידלה יא דיגב דלהףר (רכ) : רשבעָמ
 .נוא ןיז ןָויִנ טה רע גוא תיצי סיב דלנ ראי

 סולקנוא :

 יט לכ הו כן םיתש דְריִדיִמְִיִלַּב ןיהיו .1 תוְנְבּו
 .ןיִתֶשְו הֶאְמ עשּת דדי
 5 תמו ץִנָש מרה
 ןיִתְש ונח אה אכ
 תי דיִלּואו ןיִנָע שָמַחְ
 ףילַהְו בכ : חַלָעּותְמ
 רתָּב יד אָתְלחְר ונח
 תַלָשּותַמ = תי .דיִלואְד
 -דילואו ןיִנָע האָמ תַלִת
 לכ הוו גכ ו ןינּ
 האמ תלת ונח ימי
 : יש שמח ןיתשְו
 . אְָקִדְּכ ךונח ףיֶלהְודכ
 : (אל) ירא יִהְותיִלְו ייָד

 :אָיחו חכ יי הַתִי תִיִמַא

 ןנִמְחּו .הָאָמ חַלָּותְמ
 תי דיִלואָו ןינָש עַבָשּו
 חלשות אוחו וכ : ל
 ּךמְל תָע דילואד רֶתְּב
 .ןָעְמְתו = האמ | עבָש
 ןיִנָּבריִלְו יש ןיִפְרהְו

 ] ןנבו

 היו

 יישר
 קיד 'נ) . ךונח ךלהתיו (נכ) : (ל'כ) סטלס
 ךכיפל 7 ה כקו 6"ס) לקו סיס

 = ,ויתוטט .םופלמ) סלועכ וטגיסו כופכ) וסתימכ .כוקכס סניטס וסח וטמז סדוק ותימסו וקליסו ס"נקס  לסופ =
 :טע שורפ |

 .שיִנ ןוש זיא רַע גוא ינו טאָנ טימ ןָנְנאָגְנ זיא
 +צ םיא טה טאג םּוראוְו סיִמלֶא ותוא חַקַל יכ ןַעוְוְ

 . רָנ קידצא ןענג ויא רָע טָבייִרְש ישר . מנ
 רָביונ לא רַע העיר ןייז ןיא ןעינג גני זיא רַע
 ץיז רפ ןָמּונְנ וצ טאָג םיא טָה םּורֶר ןגודניז
 זיא רֶע שייט זיא סד עא טימש םּורְר טייצ

 רי עצי ןיף אלממ טל רַעָר ףוא ןענ טי
 טבעו שאה לעת תא הי מ (הכ

// 



 םולקנוא |
 יִמּוי לָּכ וה וכ 3 ןנו

 :תיִס יש עשית
 הָאְכ ךֶמְל אז חב
 יש = ןיתְרִתו ןמתז
 5 4 רב ד
 רָמיִמְל מנ הָמָש תי
 אָנְְבעַמ אני ןיד
 אערא ןמ אָנְדי תואַלמּ
 או ל : הטל יד

 תישארב ה תישארב

 1 רמאל חַנ ומשא

 5וךב

 עשְת תלשּותמ יִמידלָּב ויו 5
 הָנָש תוֶאַמ עשתו הָנָש םיששו
 .םינמשּוסיתשמלרהינייסנתמיו
 אָרְקיוטי:ןב דלויוהנש תֶאְמּוהְנָש

 ם
 הָמְדאַהְוִּוניִדָיְווְבְצעְמוינשעממ

 ירה א ךמל"יחל :הןהיהררא רש תיראה רח
 ןיעשַת הָאַמ שמח הנ

 ןיִנּב דיִלואְ ןינש שפת

 ימי לָּכ ווהואל : ןז

הֶאַמ עַבְש ְךֶמְ
 ןיעְבָשְו 

 : תמו ןינָש בע

 הָנָשיעשתושמַחחניתַא ודילוה
 .:תנָבּיִנָּבדלויוהנשתַאמשמחו
 םיעְבשְועְבְש ךֶמְליַמְילָּכ יהיו אל

 פ : תמו הָנָש תואַמ עְבְשּוהְנֶש = "יי
 יהיו . ספ ןירדסנס חג יסיו .גיק ןירדסנפ .ונפתני טז את

 יישר

 יננס (דכ ללקוקי) ומכ ונמז יפפ) ותוא חקל יב
 . ןב דלויו (סכ) : ךמיע דמסמ 55 ךטפ סקול
 ונטפ סיני . ונמחני הז (פכ) : סלועס סנכנ ונמפס ב
 ככ ססל סיס 55 םכ 53 652 דע ומידי ןוכפפ 5
 סיפוק ס5ינומ ןכפס ספוסו ססל ןיכת 6וסו סקיכסמ
 ןופסכס סד6 למ ותללקמ סיטס סיעכוזפכ סיכדרדו
 ןיל ל ךכ וססכפס 55 סקו .  וטמחכי וסזו ס) סכ ימובו
 וממ .םולקל ךיל> ספלו סטס לע לפט ןוטנס .סעפ

 םימכח יתפש
 תודנות רפטכמ ןכ יפט  ןסכ רמסנ סמל י"טכ) ססקד ב
 סכס ₪6 ל : ןינכ "5 ןכ 526 תג ₪5 דלווו כיתכ לו
 5כקד םג סט לע לפוג ססס סע ןופ סממסנ ןוט) םרפל
 6כקנ ןכלד ןנמהני סו רמ) ם) ומע ם6 6רקוו עמטמ
 סעס ןיפו סמסנ ןוט) ןיפ קנגו ןנממנו סו סועמ הנ
 ד סמנמ ומס קס 6לק) ול סיס 626 סטס לע )פוג סעס
 שונו כמלק לכד 501 . סכס )ע לפוג סעס סעט לופס יוס
 5סד ססודו יטעפמ וסוני 59 ןיידע 6סד ונכעמ 5 ונממ
 סז ונמסנו סז כמ5ק ןכל םודלו עוכוו םורס) וככטלי ןוידע
 5וסו סמורסמ לכ ססע סיס 55ע ונידי ןוכ:פ ס6 ונמפ סיני

 )'י ונידו ססעמ) | ונידי  ןוכלע סידקס סמנו 8כקכ כוקכד ופכ ונידי ןוכלעמו ונוטעממ .י'טכ טקנ 59ד 601 . סס) ןוכס
 550 סוס 8) ספוכממס ןוקית ככ5 ספק ספו< דימ .סקספ תג דלונטכ דימו סיכדלדו סילוק ןכלס ס5ינוסש לפ 6ק ןוכג9ך

 ט'ע שוריפ
 סל א דָליגראְי גיצבא נוא ןּביָז טיִמ טרדנוה
 טה מל גוא ושל יחה הכו : ָךָמְל ןָנוויַנ טָה נוא
 טיִמ טרדנגה  הָנְש תאמו הָנש םינוטשו םיתש טּבַעְלַג

 : ןוזא ןִנּוויג טה גוא וכ דָלִמ ראי גיצכא וא יונצ

 הנ ןֶמאָנ ןייז ןפורנ טָה .נוא שש תא ארקה (םב)
 ונפח רָניִזאְד רעָד הו טנאְזג וזַא טֶה רע יפאל

 עָרְְנוא ןופ יש ןיטסיירמ זנוא טעו רֶע
 ןופ טייקרַעורט םַעָר ןּופ וא יגיד ןונולמו גרעוו
 חָרו א דָרָש רַעָד ןופ הטל מ טנעה עָרְזנּוא
 טביִרְש ישר . טלאי יז שָה /טאָנ סו ב

 טע .שוריפ ==
 זופ ןעּור ןָבאַמ זנוא טעוו רַע שייט זיא וגממנ
 ןֶּבאָה ריִמ סוו טיִּבְרַא רזגּוא ןופ גּוא איִמ רֶזנוא
 ןֶּבאָה ןמוקנ יא חנ יא םּוראוו דְרַע רֶד ןופ
 ריקא ןייק טאהג טונ ייָז

 3% טיב ךוא נוא ןיוייא

 * וא וא ןרקא .םוצ רעָהְג םוו סיִלָּב עָרְרְנִא ןייק
 .נוא טבאמג ץֶלָא סר יינ רע טָה ןִמּוקְנ ויִא חכ
 . ץייונ טיג טאָהְמ א ןֶמּוקְנ זיא חנ יא רדיו
 ןעו ןופ רָנְרעַה ןסקאונג טה ןכאאז ער רֶַ
 .ויא חג וש גוא ןושארה םֶרֶא ןּופ הָלְלְה רעד
 = | מל : אנ טיר ראפ לס זיא מק

 5 ג 1
 = 5 ל 9 8

2% , : \ 6 
ַ , 35 
 2 ו 2%



5% 

 "תֶאְו םֶס"תֶא םַש"תא םנ דֶלּוַ
 בֶרְלֶראָהלַחַהְיִכ יהיו ו תָפָ
 :םֶהְלּודְלִיתּוְנְבּו המְדאְה ינפילע
 הנביא םיהלָאָה"יגְב ּואְרְי
 םֶהָל וחקינ הגה תב יִּכְדאַה
 .זט לכ + ס*גפ יל יפו אן

 םיסבח יתפש
 קויס) .יופכ ןקס סזכ סלוסו י"טכ סודקס ס'פ ₪3 לדנמ רפ
 ויסו ₪5 סככד5 1'9 ספו ס"לסמ סקקס מ :?'קו 5לקנ ימנ
 לכ לע סיניגמ ויס) סלפעמ רפוי ססוטנו| סס ויסי סיקידפ
 6כיו 'פכ י"טכ 'יפ ןכ ילסש תוכוקל ןיכיר5 ויס 6 סנועס
 לוכמס כוד ילסש םקכ כ 'ומ תוקפ כעו ססכ35 סכפפ יג
 ווס סכטע ויס סלט עמטמ ןלו5ס 6לו ססיטנו וינכו םג ויס 'ת
 לוכמ כי 53ם וכופיט 53 סיקיד5 סכשעד ל"'י (5'ד5) ןוניטמ
 סָכְכס תוכוס תוכע) םילט6 רעש וסזו סכוע לע ולוי קר לכ
 : סלועס ר5ט ףועסכ כי פ'כע לוכמס לכ5 סרוע ינסוי לכ)
 ק"פ סדוק דונומ סיס ס6 כמ6ט סעכ ו) קופסס 631 6סו 1
 קומקס) שי ןוידע סז סנווכט ינפמ 636 'וכ סיעסר ויס ספ
 ודכמו סיעכר ווסי 05 ןוידע 5סד ןקנקמסכ ₪ג םיוכס סמ
 סודלונס לכ סלעפו קת ןכמ יכ רח6 סעעל ךול5 יכס סופמ
 ןיסי ס5 ף6ע םג לס ותוכז ןסכ ליעויו ןיסנוע ינכ ןיסו 5
 "טנועל ועיגס 500 תודלופס ר0טב כ"סטמ ותוכזכ ו35כ+ סיעטכ
 606 ךוכ5 69 ס'מו פוכז ססל סוס 5לש סוטמ לוכפכ ודכ(נו
 סיכססנ ןוס סיקיד5 162 סוטנוע וגב ויס 500 פ"עס קמ6 סבוק)
 ע"פכ סכיפ ססמ דח6 לכל סנכ 53 ס"מ ליג ופוכוכ קכו ךס
 סנט 'ק פכ טריפ סלט יימ תטכפ ןמקלד סטקו (י"סנ) כ :ל'קו
 דועו . ןוטנוע כ 5ווס סנט "5 כמ6לד עמסמ 5טמ) 'כ תככ
 עוגס 6 ססמ דח6 לכ וינכו ס'ע וניכס כקעיד למול קמוד

 תישארב ו ה תישארב
 הנש תּואמ שָמָחְְרֶּב חנייהיו :ל

 |." םולקנוא

 שַמִח רב חנ הוו כל
 תֶיחנ דיִלואָו ןיִנָש הֶאְמ
 : תַפַי תו םֶח תי םָש
 יִנָב ואירש דָּבהְוהְו א ו

 7 קש 7

 .יִפָא .לע ינְסִמְל אָשִנ
 דיִלָיָתיִא אָתְנְבּו אערא
 נע דחו ב : ןוחל

 אָשְנָא תנָב תי אָיברֶבַ
 וביִסְנו ןיִגִא ןֶריִפש ירע

 הל ישנ
 :י יישר

 ספ ןדויל5 . הנש תואמ שמח ןב (כל) : סמנמ
 למס םופמ םמסל סזו סנט 'קל ודילוס סולודס לכ סע
 עמזפ פ'ס) עכו סימכ ודכסו סס .סיעסכ 5 ס'נקס
 " ופע סילקפ סס טיקיד5 סלו סז קודפל (סז .קידג לט
 דע דוגוס .ללו וניועמ םפ טככ מ סככס תוכיס ופעל
 יוסל וינככס לודגס םפי סי 6למ ידכ סנש םושמ םממ
 ייפ (בס .סיעטו) כופכד (ר'ב) לובמס ינפ) ב ןיסנועל
 ינפל ןכו דיקע> .םכועל .יולכ סומו סגש סמ ןכ רענס
 .תפי תאו םח תאו םש תא : סלוק ןקתמ כ
 ם6 ע טלוה ססס סלסקכ 055 סוס לודגס , ספי ללסו
 "וכו וגממ 05: ססלכסשו לוסמ 5וססכ דלוכו קיד5 לוספ
 , סיטפופסו סולסס ינכ . םיהלאה ינב (כ) : (ל'ַככ)
 לם ופומינמכ סיכלוסס סילסס סס סיסללס ינכ ס'ד
 פרקמבמ סיספפ לכ . ססכ סיכלעסמ ויס סס ף6 סוקמ
 סיסנסל 15 סיסס ספלו (ד תומס) סיכוי סו םולמ ןוסל
 כמ6 . הנה תבט יכ : סוסלפ ךיקסנ 55 6[ ספ)
 תססוקמ ספופ פ ןיכיטמ ויסככ כיפכ םכמ ןדוי ככ
 : (ל"כ) סלמס סלעוכו סנכנ לודג סוס ספומל םנכיל

 ספ כמ6 תפוכ בוקפ5 ססקו :  ם'עו ןיסנוע ונכ ויסי 85 ססווה יקלמ ינפמ למול תעדס לע סלעי ךופו .סנמ נ"ק יפופ |
 "יפ תולכס ת5  ןיכוטפ ןוטלמ ם/: (2"טרסמ) קיספסל סכ 6 ס'מ סז לק5 סזכ ודלונ סחו ספ וכ כ'כ קונט) סנְב 55 כ"ו
 ויס 60ד רפוככ דיי ןוטנמ םוס כסמ תכט דועו סקע כטיט כסו ןורפע ומכ סוטסוקמ ל"כ םכט ןוס סתעד עמסמ כעד
 פוכוט ויס דיפקמ עמסמ סוס ו'יו למ תוכוע כיתכ י5 6 ןלוכ 5)ו וטקוקמ ןסט סולכס ונייסד פודיקי סיטנ 625 סוכוט

 . ש'ע שוריפ 8
 ני עונג טֶלא ויִא חג זא נא הָנש תאמ שס במ <

 םִח נוא םש ןְנּוויג חנ טה חג רֶליַו ראי טרדנוה |
 ןֶרּוי יבָר ודי יגר רפא טְּבייִרָש יישר . תַפַי נוא 8
 עַל וא ןופ רַעָר םעמ רעָר זיא סוָו טנאזג טה -

 חג נוא ראי טרדנוה וצ ןָּעאוויִג ןֶּבאָה תורוד
 םּוראוָו ראו טרדנוה פיפ וצ ןֶנוויִג טשְרָע טָה
 ןייז ןלעונ מנ ןופ ררגיק יד בוא טֶנאָזְג טָה טאָנ

 לובמ ןיא .ןרעונ ןקנורט רעד יז ןלעו] םיעָשְר | =
 זא נגא ןֶּבאָה רָעַצ ןופ רַעָד חג קירצ רַעָד שעוו <

 אָחְרְט ליִפ ןגמ רע טעו םיקירצ ץייז ןלעמ יז =
 טאג טאָה םורר תובת ליִּפ ןָבאַמ א ןָּבאָה
 רק ןבייפ ןא טֶשְר לאָנ חג ו ןאמנ וא

- , = 

 : ט'ע שוריפ

 ןייק לאָז רע .יִרב ראי .טרדנוה ני צ ןִּבאָה
 קיז ןלעו ייז זא .אָלימְָמ ןְּבאָה .טינ רני לי
 ליפ ןייק. ןכאמ ןפרארּב טיג רע טעו םיקירצ
 וליִפַא לאָז םיעשר ןייז ןלעוָו ייז זַא וא תוביִמ
 ןינ ןישְנעָל יּואר טינ ןיז עי ןופ רֶטְצְלָע רעַר
 סע נוא יהִמ (א) : ןייז טעוָו לוּבמ רַעְר זַא תַעָשְּב

 איִד זא הָמָָה ִנָפ לע בּורָל אה לח כ ןַעווג יט
 רעְדףוא ןרעמ ּוצ ןיּבּוהיִנ ןא יו ןְּבאָה ןשְטנעָמ
 ןיִראָּבְג ויז וצ זיִא םַע ח נגא םפָל ודָלי תנו דָרָע
 .זףעוג ןֶּבאָה ייז נוא יורג (ב) + רָטְבַעָט ןיִראוונ

 אי ןופ גוא ןֶראַה יִר ןופ רָרְנִ יִר פילק יה
 עמ יִר ןופ רָמְבַעָט יִר דָמִב גג תא םיטְפּוש

 ו



 | תישארב ו תישארב

 - רמו י + ּןרַחּב רֶשֶא לפמםישנ "
 םלֶע ] םדאב יחּור ו ןודיזאל הוה <

 האמ וימי ּויהְו שב אוה םֶנָשְּב ?

 3 זב

 : הנש םירשע תַביִהָ אָכְרא 3 לה םילפנה ד

 < ןטידחא םְִופַהְה םימיכ ראב נש ירָשעו אמ ןוח
 רשא + טל ןילומ 5וס סגשנ . תק וק ןירדטנפ 'כ רפה אך אָיַמויְּב אעְרַאְב וה

 םירוטה לעב ו
 ןכ53 ויס .סילפנס סיכפמ סינת 65מ 76 'סמכ כ 'ג . סיגפנס (ד) |

 וס לכס סיפפנס ןמ קנע ינ3 55מ סיליפנס ם6 וגושכ סמו למ

 יישר
 לכוס ף5 צ לעכ םלועב ף5 ,ורחב רשא לכמ
 5 ..םדאב ,יחור ןודי אל (2) + (ל'3) סמסכסו
 ךכו | םלועל: סדק ק ליכסב יל 0 בולי) סעלקי

 סמלנ ס5ו םימטסל 06 יככקכ ןודנ ימול סנס ך סופי -
 : סימי ךכולל כמולכ סלועל יסוככ סז ןודמ סיסו 09 ש
 רמונכ ת ?'ונסב סנפנ ופכ .רשב אוה םנשב
 ענכנ ונוס .כ'פטסו .רסב .לוסס וכ ססז סנט .ליכסכ
 וכ .סלויכ |. סעק לכד ו5 20 סיסי 05 סמו ינפל
 ןכו . יקמקס ומכ .סלוכד יתמקמ דע (ס סיפפומ)
 : סנמכ ומכ * סנטב ףל טקסט ומכ ימע רכדמ סססב

 סלו* יפל ססל ךולסס סנפ ך'ק * דע . "וגו וימי ויהו
 דע םפו דלונטמ ק'סו "לונמ ססילע סיכ6 וכמו לכ
 סלוקכ לסולמו סדקומ ןוס סנט ספמ 996 וניל לוכמס
 סדוק סנס סילטט סרוזנ סריזנס סתיס לכל .(\ סיקספ)
 יקרדמ םי\ . סלוע .רדסכ ונופמ ןכו סודלומ סכ .דילוסמ
 : וטוטפ 0 סוס סז 6 7 502  סיככ סדגפ
 סלועס פ5 ב וליפסו א ולפנמ ספ לע , םילפנה (ד)
 (ל'כ) . םחה םימיב : 5 סוקנפ ןוטל סוכבע ןוסלכו

 ןמ ומסכו ל6זפו יפזסמש ינכ גופו ןוסיס סדככ 'יפדכ 'וכ גועו ןוקיס
 : כטמ ןכ6כ ויס סינפנס ן5כ כיפכ ןכ3 לוכמס לכוד יפיכ סימטס

 םומכח יתפש
 כ"ד (ס"6ר) צ :כ'קו סוככ ') 6לפ כוקכר ןווכ תוטטוקמ :'ר
 לכו) וכסכ כט סופועב) .סיטנ 56 "כ ולקכ לט6 לכמ סוכנ
 עמטמ ג'י ףד ןיטודיקד ק"פכד ס'6כס סטקס (י'קנ) סמסכלו
 וסטק סולסס .ססט סוס55 וגכד ל'נו םופ קטקכ ו)סכנ לס
 עקנ ךכיפל סיס96 ינב 15כוו6 ולק 60ד סעס כ6כ 0)\ "כ
 : סס תוקונמ סודגס מט 5 ס'סכס 1 סנכנ .לודג סיס כרס
 < ךוכטכ 'וסט לסר קטי דוכעיו ומכ סד*כ פ'יכ 'יפ סיסיו ק
 ןודו 6 טמסמד 55 .סוה ל'יו סמ סלוע) פ'5ו יר ל

 ךול6 ןמזפ מ"מ ל36 סלוע) 6 עמסמר ס)וטכ סד לכ יור
 :סכוזגס סכזגנס "0 סנט :ך'ק ויפו ויסו כיקכ כ"קֶסו ןודי
 695 סופי ךכו65 ןודו 5) ל"כ סופו .ךכול) י"טכופ ןכל ל
 יסדו תוקססל סנטסמכ ספלע 69 ןוידעד עמטמ ₪ :  רקס
 "ו סו ו'טרל כמ דועו 'וכ .דומ .ו) ןיתמ6 65 'ופ 8 ספלו
 ."קותטסנ סכקתמב ס)ע כככט עמטמ סיס ןכ וטוריפ יסד סוסמ
 סדסס 'תפ סממ6 +" כמסוו כוקכ כ"ק6 ירסש ונו6 סו יקדו
 םיממסנ סכטהמב סלע 6% ןכ> סדוק 535 סנוטלב סריפפ ונייטד
 ת"קפכ יתמקט ןכו סג ' תוסס ג"ונסכ ן"יטס יל ת 'קו
 למ ;וסוסו ספלט ומכ סקס ן'יטס תקק ל"וגטכ יתמקפ ומכ
 = 5וס סגפ ליכסכ 'יפס עמספ סוס סז תלווכד סוסמ וכ הפו
 ככ רק6 סע ןפו רס6 ומכ רסכ
 סוערס ססוטעממ ודמכ סערו למ םי :ונלסנ לכו לכ ₪

 ימ ₪5 םסילע ףי9ססכ סנועס ןמ ונמ ןיק ונכו .טונ6 רוד ומיכ .כמוטכ ססס סומיכ ויס רק6 סינופסס 'וןלכ כ'ג ןגרסנ
 'וגו סונופנס כד 'ופ 6וס סוקנע "3  תולמע "ו יי

 טע שוריפ
 ןֶּבאָה סישג םהל יחקו ןייש ןֶנָעְז וז זא הָנָה תובומ יב

% 

 סָאוָו ןופ ורחב רָשַמ 09 רָּבייוַו ןַמּוניִג ךיֶז / אייז

 רמו טליווו רַעָד םיוא יז ןיְּבאָה אי
 : הָמְהְּבְא ולא נוא שוא תַשֶא ןייא ּוִפָ
 טעוו םַע ימור ןורָי אל םֶגאְזג טאג םָהְי רַמאיִו -

 םֶד ןלוו םוא סב ריִכ ןיא ןלווו ןיימ וקנעצ טיִנ
 ןלווו ןיימ רַמולב זנוָצ נא ןייא סלל שָטְנָמ
 ןיֶּבְראַה רפ איז יא לאו וצ רי ןיִ ןיִִעוו טוט

 ןיוש טעו ןייז םֶהָרְמ איי ףוא ךיִמ יא לאָז וצ
 ןיִנעונ ןופ רָשָב אוה סנש גאל ףוא ןיינ טונ סֶד

 א ואט שי ויָא רע סו - ןיא זיא םֶד א

 ןכ ירק5 סגו . ל"םרסמ . ןתרוכגכ .סדפ ינכ וליפסמ טוליפ

 ט'ע שוריפ
 ירדננא רֶדֶא רָעייַפ ןעוְְנ טֶלאוָנ רע זַא ןִעוְוג ןוש

 עָנייִז ןייז ךילעוו וימָי ויה םורד ָּךאַו עקראטש 0

 ִבאָי גיִצְנאְווְצ טיִמ טֶרעְדְּוה י הָנָש סיִרְִת האמ געַט
 ל וו וא ןיִפאְרְמש שנ אנ יז לע ףיִא רמו
 -םימ טרעדנּוה ּויָּב ןיִראָצ ןייַמ ןֶרנְנעל רַעְר
 . הָבּושְת טייצ רֶד ןיִא ןֶלִעְוְנ ייז זא ראי גיִצְנאוו
 = .םיִנ הבושת ןייק לתו יוז זא וא טוג זיא ןאְמ
 1 לובַמ סער ןנְנעְרְב אייז ףוא יא לוו ןאט
 7 שי ץֶַב ויס ןיזיר עָרניִלאּפ אוְד םיִלַפִנַה (ד)
 1 ,ןיא םֶהָה םיִמָיַב דנאל ןיִא ו

 =: )'קו וכ תלו ףיסוס ך
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 ער
 . זמ תלפכ 2 ןיפודיק 20 סכופ ער קר . תק ןיררסנפ י סליגפ יס 91 ך

 . תק ןירדסנפ 'פ סתנ"

 םימכח יתפש
 לוכמס ספטס .ס)וכ ולס ןוס ימעו כ'ג ויס ?ונמס רוד יפו
 ודפי סספו סוספ6ס ינכ וכו כס6 קלפפו סונייקו5 ימ לט
 'פכ 'ופס ומכ רקיעס ל'ג ןכ) (י"סכ) .ג- :ל'קו ססס סוקנעס
 ינכמ סיקנע 3" סופופנס ק6 וניפכ סעו קוספכ ך) חנט
 סו יפלו ?'כע טונס רוד ימוכ סינטס ןמ ולפנט )סועו וממש
 כ"כ 7: סימטס סספ ןוי)עס ס)וטמ )'כ סנועס ןמ ולפנש
 'פכד ןיסקמ סו (י'סנ) זך : סיפעמו סוער ויס ןכ ילמ5 סג
 סוס 5 לוכמס רוד 3כס 'יפ סכסמ סתדכלו קוספ לע כקע
 36מוסמ וגייס וטקוסו )סיופמ ונויס ך/ : ס"עו דומכ) יממ סספ
 : לעופכ יטנ6 ויס ססו סטס יענ6 ןפו6 סלק סמ) כ'נ(ד
 סיגוינעכ סיס וכו ולקלק ןנוכט סיסו סמסכ לכ דוכמס ורסס
 כוקכ יכס סטק כ":פד [ך : סינוינעס 56 סג דולממ סוס
 רמולכ 506 כ5ע .ןוטכמ בטטפיו כיפכ ךי6ו סמס) ןוטלמ סחניו
 36 'ופ ל"טרסמו , ותוככס) סוקמ )₪ וכ) 98 סד6ס כנענ

 ו עי תישארב 1 תישארב = = 0

 ה ₪ רחף ןח תוָנָבְ"לֶא םיהלָאהיִנְּב ואבירְשַא =
 םיִרּבִּגַה הָּמַה םֶהָל ודל םראְה =

 יטמ פ : םשה ישנא םלועמ רשא
 םֶרָאַה תעְר הבר יִּכ הֶוהְי אָרִנ ד
 קר ובל תֶבָשחַמ רָצִיילְכְו ץֶרָאְּב

 ," תל אבר יג ןילע
 - .ןוהל ןיליו אָשְנָא תב
 אָמְלעִמִר אָירְבִנ ןונא
 יל ה : אמש ןישָנא
 תַשיּב תאיר ייסדה
 לָכְו ייעְרָאְּב אָשְא
 הָּבְל תַבָשָחַמ אָרְצְי

 א ּפ שג ד? דיפ הוהי םֶחָנַוי : םויהילָּב
 יִָא ּהָרְְְב יי כת

 רבע
 השע

 יישר
 פ"עפ . ןכ ירתא םגו : ןוק ילכו ג םונפ רוד ימיכ
 ףוסו .םוגייקומ סגעט םטס לוד לפ ןדכסב ופכפ ד
 רשא : ססמ דומלל חלונמס לוח ענכנ 55 סלועס םילס
 <. םירבנה : סקומכ סיקנע םודלוי ויס . ואבי
 . .תומסכ וככנפ ספ . םשח ישנא : סוקמכ דוכמל
 מומנט ו ןדב6 ם'ע | וכקנט ל6םופמ | לסיוסמ דריע
 ' : סלועס 5 וממעמ ןומעס יטכל 5 'ד .  ופסוסו
 ופלכפ וינפל ספיס סמסנ , השע יכ 'ה םחניו (ו)
 . ןדיכממ ז סיס .סינוילעס ןמ סיס ולסט סינותסתכ
 סלע ח סוקפ לס וכל ל5 סד6ס . בצעתיו : לככב
 6'ד , םוקנוס סוגלס וסז וכינעסל סוקמ למ וסכססמכ
 סדמנ םימסכ פדממ סוקמ לס וסככממ סכפסנ סחניו

 ל"סמל ר"סדמ ךלסגט 6'ד) לכ5 סדהס לע כנעתיו יפקמ רמו סת6 םרכומ וינפ) ספמנ סוסע 'יפט רס6מ 'יפ סוקמ לט וכל

 טיע שוריפ
 טָציילפ רפ אויז טֶק סּונָיקוא םָי רֶד םוָו ויִא סָד
 טכאַמְג ןיֶּבאָה יי נוא ןייטש טעו) רָטייונ יו וזא
 איז סאו זיִא סר טלַעוו רֶד ןופ טייל יִד ןילאפ

 ירעוו טציילפ רפ ןילאז אייז ןעווג םרוג ןיבאה | =
 "+ < 1 = | לז 7 ל 4 ל 4

 ךאְנ וא גגא .ןכ ירחע פח (ייפ לּוּבַמ םעָד ףךּוד |
 ןֶהעָוג ןיִּבאָה ייז זַאםֶדאָנ עָשְטאַח רֶמּולְּכ םָד |

 ןינעז אייָו סאו טייל יִבְלעְוא יביא ןופ זנו |

 רַפ טאָה גוא ןָנְנאַגְג ףוא זיִא סּוניקגא םָי רָדּוַא
 לּוְּבמַה רוד רֶר יז טֶלאוְו טֶלַעוְו שיִלשַא טָצייִלָּ
 רַעַמְנּוא ןייז ןיִלאָ אייז ןנְרעָל פֶא יי ןופ טרעקנ
 ץֶכעְלְש ןייק ןאָט טיִנןילאָז נא היפקה רפ גיִנעַמ
 ןֶּבאָה נוא טְגיִרעְלְג פֶּמ טיִנ טֶראָפ ףיז יי ןיִּבאָה
 נע איז סו ייְנ עא םיִשעמ עְכַעְלש ןאְי
 תג א ןיִראַה יִד ןופ רדניק יִר פיק יג ןָמּוקנ
 ןזו נא סָפל ודל ןישטְנעַמ יר ןופ רָמְכעָמ יִד וצ סָאָה

 הָטַה ןיִנַעָז ייז יו ןיזיר יִכְלעַא ןָּויג ןיִּבאָה אייז
 ןיקראַטְש יי רַמּולָּב םירובג יד ןיִנעַו סֶר טדמנמ
 םוו םשח יש למ רש הבה ןיַא ןייז רְֶומ יז

 שע שוריפ
 < יִרְעייִנ ֶמולָּכ ץמַעָנ עְרְייז טיִמ ןיִראוְָנ דייִשאַּב
 = ץֶראָל רפ ןיִנעָז איי סאו םַעָר ףוא ןיויינו מנ
 טשפ רַעָר יא וזַא רֶרֶא - טלעו) רֶר ןופ ןיראווג
 טסו רַפ ןיֶּבאָה איוו רָמּולָּכ טייל ימינה שנא
 = רבא ןֶהַעָנְג טָה טאג זַאנוא ירה :טֶלַעְו יד

 חח ניי טאָנ רּפ ןיִראוְנ טקעָלְפְטְנא ויִש סע
 יר ןופ ץֶכעַלְש סֶר ףיז טְרעָמ סע וא רבה
 נא וגל תובָשְמ רצ לכו טָלַעו רעְד ףוא ןישְטְנַעָמ
 -ןָעְאַה ןייז ןופ גְנטְכארְמּב סְ גוא ןקְנאְַנ עָלַא
 .יִלַא ןאָט אוצ ץֶכעָלָש קר ראָנ זי וי לָּב יב קב
 .ָאהָשּפ יג טָמייִרָמַנ יו טאָנ טֶה ןפסגב ₪ :געָמ

 ףיוא שָטְנַעָמ םֶר ןיִפאשּב טָה רַע סו ?רצְב סר
 ןייא היָּבַקַה ראפ ןעוג זיא סאָד רָמּולְּב רֶרע רַעָד
 שטנעַמ םער ןיִפאָשְּב טאָה רע סאו גְנּטְסייִרמ
 רע םּראָע שיִנָפעָשּב יִטשְרְעָטְּוא יד ןשי
 רע לאו שיֶנָפעָשַּב יִטָשְֶבייַא יד ןופ ןייז לא
 רֶר גוא בח היָצַַה ןיא ןיינ רֶרומ טְבאַמְג ייז
 ןאה ןיינ וצ ול גיִרָעורַמ עו ויִא שָטְנעָמ



 : - ּהַתּועְרַּכ ןוהפקמ

 תָי .יִחְכָא יי מ

 לעמ יִתאְַב יד אֶָנָא
 דע אָשְנַמִמ אָעְרַא יִּפַא

 דעו אשחר דע אָדיִעָּב
 אפוע

 יישר

 סטעמ ומ סדלב פוטע) סמ וינפל סככספכ סלע ןידס |
 סוסעל סמ ךלפכ ןופל 5כקמבש סוסינ 'ל לכ ןכו . 3

 וידכע לעו (כל סילכד) סמנסיו סדק ןכו (נכ רבדמכ) =
 (וס 5 לסומם) סעכס לע 'ס סמגיו (3ל םומש) סקנס*
 : סס קלק5 סנטהמ ןושל סלוכ יסכלמס יכ יפממג
 ומכ ויִדי ססעמ ןדכס לע לכס . ובל לא בצעתיו
 קכועס יקכסכ סח . וכ לע ךלמס כ5ענ (פי ב'ם)
 סקלק ןּכ עפוסי יככ ₪6 550 דספ סולוקיפ6 . סינימס
 למס דלוגס 5 סלול ס"כקסמ סידופ ספל ןי6 ל"ס
 דפוכ ול כמ6 וכל ל כ:עס| כיסכ סו ול כמ6 ןס ול
 ופ למ6 םיטע סמו ול למס ןס ו9 רמפל ךימימ רכז כ ךל
 ופוסמ עדוי יוס לו "5 .לכס 5 * יסקמימו יפסמש
 %וכס) ןפוסע וינפל יולנט פ'עפ כ ס"גקס ךכ ול כמ6 606 סנכ5 תעעכ ספודס 6סוהס תעטכ ו מס םומל
 ל סיקיד5ס לככב (ס'פרכ ןייעו) ןסלכלמ עכמכ 63 ןדב6לו
 ף5 .המהב דע םדאמ :יוסמ ןופ> לפלנ ךכל וקול ססמ6ו סימ וילע פינטו לפע פוס . םדאה תא
 טיע שוריפ |

 רד ףוא ןֶנְנאַגְג ףוא זיא סע רָמּולָּכ היָּבַקה ןופ

 גיִורְט שטְנעָמ םֶר לאָו רע היָּבַַה ןופ ָבָשָחַמ
 סָע רֶמוְּב ןיִמאְרּב יז טָה רע יִִנ רֶרָא ןיִבאִמ
 היִּבַַה ןופ הָבָשְחִמ איד ןיִראָוג טרעק רַפ זיא
 ףוא זיא סע גּוא ןירה תַדְמ וצ םיִמְחְרַה תדמ ןופ

 לאָז רע סו היָּבַַה ןופ הָבְשִחַמ רעד ףוא ןֶגנ
 ףוא ןיִפאָשַּב טֶה רֶע סוָנ שָטְנַעְמ סער טימ ןאָמ
 גיִרָעְורָט ןַעוְג ויִא רע נוא ובל לֶא בשתנ ררע רד
 לּוביִבָּכ טְרָעורְטג טֶה טאג רָמּולְּכ ןיִצְראַה ןייז וצ
 ןיִראָל ראָפ ןילעו וירי השעמ איד סו םֶד ףוא

 טֶנעְרפְנטַה סורקיפִ ייא טְביירש "שר . ירו
 היָבַמַה טיִנ ער ריא טייל הרב עשוי
 הי יִּבְב טָה ןיינ טעו ס ןיִבאַז יִלַא טסו
 טְנעְרָפְג סּורוקיּפַא רֶד םיִא טָה אוי טְרָפִנִעִג םיִא
 זיִא טאָג יגל לָט ְנעְמִנ טייטש םּוראוו רעָרי
 רַעָמָא טוג טיג ןינעָו ןישטנעָמ יד לייונ גירעורט
 יִּבָר טאָה טסּויג רֶעיִרַפ ןופ רעְד ָךאֶר טה טאָנ
 לאַמָא ריִד ּוצ ּויִא סורוקיּפַא םוצ טְנאָז עשה

 טה אוי טְרָפְנַעְג םיִא רֶע טָה ןוזא ןיראָמג ןיִראָבַנ
 ןאָטנ ּוטְסאָה םוָי טְנעְרְפִג ריו םיִ עשה בב

 זתֶאהְַמִא הוה רָמאַויוָבְלילא
 < עפ לעמ יתאְרָבִ"רֶשא םֶדאה
הְּביידִע םדאמ הָמְדָאְה

 = "דע הָמ

 םימכח יתפש
 ותכטסמכ ספפ 6) סלסתמ רמונכ זמ: ס'כקס לע כנעסוו יפק
 ספ ויפפ רוקח וקכסמנכ סלע ווטכעו סמופמ סד%כ תוסע)
 ירספ לוכמס וילע קספו סעל) ותכסממ סכפסנס 5) וג תוסע)
 .ולוכיד תלסת 5וסמ סדלס 5 סקמ5 י'ו כ:5יו בוקכ סו רס6
 וס ר"סדמ) ר'סדממ וסכטתמ ךפסס כמו) ךופסס 'ופ וגיסו
 םדפס 25 סמע5 כנוסיו כ"6ד סד5ס ₪6 סממ5 למ5לכ ספ
 םנימפ ילדו 535 'וגו סהמ5 'ס רמ6יא רמלנ סמנו כ"עכמ
 - 89 ןיודעט עמסמ רוכידס סם וסט ןויכו 5ןס רוכיד
 כ * : ססכ תוטעל סמ .רוקס) סנכנש 636 ןידס ת6/ ססולע
 סמלמ ךלוס 'קו כ : סוכקפ ק5 סג יפסמוטו ימלפכ יקסעס
 תמ5כ לכ6 ןימס פוקד) סוס סוט )"ו ו'כ ססעמ) ס'כקס סטעמ
 סיקידונס ליכטכ דועו 7 : ?"טרסמ . 'וכ סיקודס )וכסכ 5וס
 .תטעוס סוט) וניפ ןכס יכ לטמנל סמוד לטמס סיס 5 כ'נפד

 החמא 'ה רמאיו (() : ססמ דומענ סידיתעס

 שיע שוריפ
 באָה ףיִא טרפְנָעַנ םיִא רַע טאָה טייצ רער ןיא
 חמשמ ףוא ערר ּבאָה וא ןעווג ַָמַשְמ ךימ
 זיא איוו טְנאֶזג םיא וצ עשוהי יִּבְר טאַה ןַעוְנג

 פיִנ ןעָד ושָקאַה הָחָמָש איר ןָנְנאנַנ ןיוא ריר
 זיִּבְרִטְש טעוָו רע זַא ןייז טעוו ףוס רֶד זַא טֶסּוויִ
 :שצ רעָד סֶר טָה סו טְרפְנעְג סּורוקיּפַא רֶד טָה

  תַעָשְּב גוא ו ןעָמ טייִרָפ הָחֶמַש תֶעָשְּב
 יצ עשוהי יִּבַר טאָה ןעָמ טרעורט טייקְרָעורְט
 ףיוא ןיִנעָנ הֶּבַקַה ןופ םיִשְעַמ איר טֶנאָזְג םיִא
 פוס רַעָד זַא טְסּוויג טאָה רע עָשְטאָח יא

 = = אא יז ילו ןישְטְנעמ איר זַא יז טעו
 = כ ןופ ןיִרעונ ןיראָל רפ יי ןיִלעְונ םער תֶמְחַמ
 "₪ ןופ ןיִטיִמ ראפ טיִנ טראָפ טאָנ טאָה טעו
 - איר ןיגעט ןופ םעטַא ףאָנ וא אייז ןיִפאָשַּב
 | נרסאמ ₪ : ייז ןופ ןמּוק סורָא ןילַעּונ וו םיקידצ
 ינָפ לעפ יִתַאְָּב רָשָפ סֶרעְה תֶא הָחפֶא טָגאָזְג טאָנ טה
 -  ץָפאָשּב ּבאָה ךיִא סו ןישְְנעַמ יִד יִלָא הס
 < 5 /ןפ ספ דֶרָע רַעָר ןופ ןיקעָמ פֶא יא לע
 < = ים וב טָסֶברַצ תומהב וב המר ןישטְנעָמ
 אונ תופוע יִ ויָּב וא פשה ףט ד גְנּוניִמְיוו



 - ערש | ך

 . ספ ןירדסנכ תא . 2 ןירדססס יטעומ יל %/[\

 םימכח יתפש
 ססמ סיקידל ודמעוס תכעוק) סיעטרסו סודק סודמ פעעב 5%
 עס ספק ₪ יפו מ: כ"'קד דועו ופכ 5וסט ל5 כ"פ 5%
 סד5 רפו) ו וכ סיס סטק ₪'דס ופנו 'וכו 6'ד פ') סמסכו סדפ
 חישארב השרפ תלסח : ל'טבסמ .'וכו ןס ף6 פ'ל סמסכ סגו

 טיע שוריפ
 ןופ ןקעמ פָא יל ָךיִא לעו) לָמיַה םַעָד רַעָטְנּוא
 ּךיִמ באָה ָךיא םּוראוָו סמ ִשַע יִּב יִּתַמַחְנ יּב ררע ג

 אָנְסִהְו (ח : ןיפאשב ייִנ ּבאָה ףיא סו ןיטארב

 | שע שוריפ 0
 סאו טאג רֶר טאְנ טְגאָזִג טָה וזַא ולאָתרסְא הּכ

 ןיד ףוא טזיונ לא . . ו לא ןיִמַעָנ אינצ טָה
 םֶהיִמּונְ םימָשַה אָרּב םיִמָחַ ףוא טֶזוייו הוה וא 2

 ןיִנוצנ םוא יז טאָה נּוא למיה פאב טה ְי
 ררע איד טייִרְּפְש רַפ טָק רע יצא זַ
 ןעיינ םֶוו ןיִכאַז יד רמו גנאַג סוא עי

 טיג רעה 9 םִעְל הָמָשִנ ןהנ ררע רַעְר ןופ סורַא

 סאָרויִא ריִא ףוא סו קאפ סער ּוצ הָמָשָב ץיא
 חור ןייַא נוא הב כלל ַחּורְ ףיילג ילא וצ רע שע = - 

 ןיִא םיִא רֶפ ןָעייַג סו איִד ּוצ רע טיג הָשהדק =
 ּוהָיעָשְי רִמ וצ טְגאָזָנ טָה טאָנ רֶר +גַעְוו ןיִטוג

 ויעשו ךיִר באָה טאָנ ָךיִא קִרָבְ ףיִתאָרְק יי יִנָא =

 ןא ּבאָה נוא רב קמ טייקיטְכעְרְג טיִמ ןַפורְג <
 כא ספ תירבל ףנְפְִו דְרְָּפנ טָנעָה עָנייִר ןיִש ןמוניג =
 ןיִּבַעגג ףיָר באה גוא ןיִפאַשַּב ףיד באָה ךֶא |

 ןיימ סָר יא ןפאָשב ףיד ּבאָה ךיא ז8ַ 4
 קֶלאָפ ןיימ ןירעק םוא טֶסֶלאָז וד ןעוונ הָבשַחַמ

 הרות יִד ןעָמ טֶנייִמ סֶד תירּב תותיִרֶּב ןיימ
 ב א אי וצ ןיטְכייל רָר .טסֶלאְ ור פו :

 יִבָתיִרואימְשד אָפַע ו תמחנ יִכ םימש

 ןח אָצִמ חנו כ :םתישע כ
 ּפ ַּפ פ :הוהי

 : ב"כ "יס רמא חכ היעשיב ןיריטפמו . יס והיקזחי . היצמא ו'טק

 . . לקנוא - -/- : 0

 0. ו

 ירא יִרָמיִמְּב
 .?ןונתךבע י יניעּבְו

 מתר חַּבְשַא חת
 םפפ וי םֶדק

 ישר
 ביכטכ .6כננ לכס ס'ד . (ר'כ) סכלד ופיפעס מ סס
 הנ יכ וכ יתטחנ וכ : וטלכ ךכו סמ סנכ לוסט ןויכו סדפ

 : סיסיטע בטס לע סוטעל ספ יפכסס . םתישע
 | תישארב תשרפ תלסח

 ט'ע שוריפ
 .קֶא טייקילעָנ טייל ןָנופיג טאָה מנ גוא זו ייפ מ

 ! טאג ןופ ןינוא איר

 ב'מ ןמיס היעשיב תישארב תרטפה
 ' םעל המשנ ן תנ היאצאצו ראה עקר םָהיִטונְו םימָשה אָרוב הָהְי לֶאָה רמָאדהּ

 רצ ו .קזחאו קָרְצְב ל ףיִתאָלְק ה הוה נא הב םיכלְלל חור הע |
 בש אָלָּכ תיבמ רימא כ איִצוהל תורע םיניע .הספלו םיונ | רואָל םע תיְִבְל
 דחה תונשארה + םיִליסְפִל יִתְלהתּו ןמֶאְאְל רֶחאל י ורובו ימש אה הוהי נא :ָעִח

 * ו

 טיע שוריפ
 -- רֶדְנּזאָּב טֶבָש רֶכיִלְטיִא סו לֶאְרְשָי ןופ
 5 ! טָמְלא ןְד תורוע םִיניע ; יקל ! ווג ןיפּורג ןא

 = אוז הָרובְנ ןיימ טיִנ ןֶהַעָו סאו ןינוא עָדְניִלְּב יד
 / , ד רפא רְִ איָצתְל רימ וצ ןירעק,םוא ףי ןיל לא
 -- םַעָר שיִנקְנעָפְג םעָר ןופ ןָחיִצ סוא טֶסְלאָ
 .ָסיִפְת רַעָר ןופ רש" לכ אָלָּכ תי סַעְנעְדְנּבִג
 - רעד ןיַא ןיִציז סוג איר ןעָהיִצ סוא ּוטְסְלאָז ווה
 = ןינוא יִרָעייַנ סוָנ םַעָר ףור רַמּולָּ שיִנְרעטְצְנפ
 .תוחובג עָצייִמ ןֶהְעָנ אוצ ןירעמ טיפ ןילעונ
 < אוז ףוא סו תו סער ןופ ןייָנ סור איז ןיִלְוְ
 - נוא טאָנ ןיִּב יט יטש *ה יא : ןָמּוק טעו
 | ספ :םֶד תונרא ןושלב עי טרעוְו ןֶמאָנ
 ו רִמ ףוש למומ זיא .םּורד ראַה ןייִא ב יא
 -- ידוגכו םורָר :ראה ןייא ןיב ָךיַא סאְד ןיֶיונ
 2 אוצ ןיִבַעְ טונ דובכ ןייס א לוע ָּמָא אל
 א .לעוָו בול ןיימ נוא ₪ לשל יִתָלָהְתּו ןירערגא

 = םֶּנ לעָע א רז רֶדְליִּב ןייק וצ ןיִּבַעָנ טיִנ
 % ןיו לשמ ילאו םיִבָבּ ידבוע איר ןיואל
 צו ., ומ רַעָר ןיגאו ל נא יביא קל ןיס

9% ;% 4 



 מא

 < .תישארב תרמפה
 : שֶדָח ריש ז והיל וריש + םָבְתֶא עימָשא הָנְחַמצִה םֶרמָּב דיִנַכ ינא תש
 בעת םיִרצח וירנָּבְדִמוטשיזסהיִבשיוםייא ואלמּוסיה ידי .ץֶראַה הצְקִמו

 3 ודיע םייאָּב ותְלַהְתּו דוב הוהיל ומיִשָי :וחוצי םִרָה שארמ עלָב
 + רג ויביאחלע חירציהתא עירי האנק רועי תומחְלִ שיִאּכ אָצְי רו .הח

 .םיִרָה בירחא + דַחָי ףאשאְו םשא העַפֶא הָדְלּיּכ קפאְתֶא שירחא םלעמ יִתיִשַחַה
 סיוט יתְכלוהְו : שיבוא סינא םאְל .תורָהְנ יתלשו שיבוא בשלב תב /

 םישקעמו רואָלַהיְִפְל ףֶשִחַמ םיִשָא םכירדא ועדידאל תווביִתְנַּב וערי אל ּףרדְּב
 ט'ע שוריפ

 : איז טפְלַעָה נוא .םּורג יא םיִבָכּוּכ תַדּובָע
 באָה יא סוָו ןיִבאָז יִמָשְר ע יִר ואָּב הָנֶה תונושאְרָה

 םיִרָצִמ תּולָנ םַעָר ףוא םֶהָרְבַא וצ ןעוננ ַחיִטְבַמ
 יִבְנָא ןָד ּודובָעְי רָשָא יּוגַה תֶא םגְו) טנא ג םיִא ּבאָה נוא

 טעוו סאו קֶלאָפ םאֶד (לדָנ שוכרב ּואְצַי ןכ ירחאו

 ןָטָפָשְמ טאָנ יא לע ללָאְרְש יד טיִמ ןָטעָּבִרַא
 ןופ ןייִג סורא לָאְרְשָי איִד ןילעונ ףאָנ רַעָד נוא
 איר ףאַר ןיִנעָז ןונ .סָטּונ ליִּפ טימ תולג םַעָד
 ןייִמ ןעוְויִג םייקמ ּבאָה ָךיֶא .גּוא ןַמּוקָנ יבא
 עיינ ף יא גאז דיִגַמ יִנא תושָדַחַו טֶנייַה נוא הָחָטְבַה

 אַ [% ַחיִטְבַמ וצ לֶאְרְשְ קֶלאָפ ןיימ ּוצ ןיִבאַ
 איִד ויָא סֶכְתֶא עיִמָשַא הָנְחַמְצִת סֶרַטַב הֶלּואְג רַעְד ףוא

 ןיִכאִמ ךייַא ףיִא אוט ןיצאְרפש טוט הָלּואְנ
 רַעְר ןופ טייַצ רַעָד ףוא רַע טְנאָז סָד : ןִרַעָה
 ריִא טבל נוא טְנְניִז שח ריש יל וריש הֶלּואְג
 ץֶרְָה הקמ ותל גָנאזג עיינ ןייַא טאָג רפ לַאְרְש
 ואולמו םָיַה ירי טעו קע ןופ ןייז טעו בול \ תו
 םַעְר רָּביִא ןיפיש ןיא ןֶראָּפ וא ןרֶריִנ סאו איִד

 ןּופ גנּוליפ רעָו םעָר ףוא ןנאוו סאְוָו יד נוא םָי
 ןייש ןיִכאַמ סו איר ןעָמ טניִמ סאד סי םעָד
 ןופ ץאַלָּפ רַעָר איוו סיור יוזַא ןטְסאַ פור

 ןיטסאק םֶד ןֶ ןיִטיִש וא ןייז וצ ףראב זוה ץי
 פאְרֶא טְלאַפ רע זיָּב רֶנייִטַש נוא דֶרִע טיִמ 2 |

 רָוייַה ףורְד ייַז ןעוּב ףאָג רַעְר דָנּורְג םעָד ףוא
 ןיפיִש טיִמ ןרֶדנַא םּצ זוה ןייָה ןופ טייִגְזעֶמ נּוא
 אי זיא סאד םי םעְד ןופ ןלזניא יד םהיִבשויו םייא

 איִר ףוא ןיִציז סאו נוא םִי םעְד ןופ סַעָּפְמעְמ
 רָבְִמ ואי :ןיִבּול טאג ןיִלַעָא עָלָא יד סעָפְמעְק

 גאז םיִמ לוק רָעייִז ןיּבייַה ףוא ןילעו) ייז למ
 סיִנַצָח רָּבְדִמ רֶד ןופ טעָמְָש איר וא רָּבְרִמ איִד
 יד ןיטראד ןיִציִז טְנייַה סאו רָבְרִמ אי ֶנבַשִמ

 טֶרֶא םאָד ריִתַעְל טעו ןימְלעָצג ןיא ןיִרעָטאָט
 ןָבול ןילעוו גוא טעָמְש עָָפַא מ ןרעמ טָצְעָוּב

 ו

 כטז  (

 טם'ע שוריפ
 םיתמ יד טאְי ןֶּבּול ןילעוו וז עַלָס יבשוי ּונורָי טאג

 גגירְבעְל ןילעוו יז ןער רָניִמְש יִד ןיִא ןיגיל סאו
 ןילעוו גְרעְב ץיפָש יד ןופ ווי םירָה שארמ ןירעונ

 אט ןילעוו ייָז דּוָּכ ייל ומיִשָי טאָנ וצ ןע ןעיירְש איי

 . בול ןויז :נוא חי יי תלה טאָנ אּוצ רוב
 5 0 אפ רטט ו : תומא איִר ןישיווצ ןיִנאָז אייז ןילעוו
 / שיא רוּבְג ןייָא איוו וא ןייג סורא טַעְוְנ טאְג
 - 0 שע) המח לע וי איוו וז ָאנִ רי תמָחלמ

 םירצ ףא ערי ףיז ןייז םקננ וצ ןיקעונ רעד ּףיז רֶע 0 0
 , וא ל? ןָעייִרש רֶע טעו ףוא ןילאש טעו רע
 = וא: ןקראמש יו רֶע טעו טְנייפ עָייַז ףוא רג
 | גייווש טאָנ ְךיִא ֶל יִתיִשְחַה ןיגאָז טאג טעו וזַא
 :םיִבָכּוכ יִדְבּוע איר פאו םעָר ףיוא ןָא גְנאַל ןופ
 ףיַא קא שירס ויזה ןיימ טֶכאַמְג בּורח ןיִּבאה
 -טו םַעָר ףוא יז ןיִטְלאַהְג ףוא גוא ןְניוושנ ּבאָה
 -לַעְוְ הפו הלוי ןאָטְ ןיִּבאָה םיִבָכּוּב יִרָבוע יד
 .דִָי ףִּאְשאְו פ6 ןרניווג ןייא או וזָא ןָעיירש ָךיא
 = 8 ֶשְסיוו רפ לע ףיִא רֶרא ןיקעְרש רֶר לעו) יא
 0% יִרְבוע עָלַא ןעָעְליִט ראפ אּוצ ןיטְסּולג לַעְוְו נוא
 לע ָךיא תב םיִרָה ביִדַחֶא : רֶדָנְנַא טיִמ םיִבָכּוּב
 = ַעְלֶא וא שיבוא סנש לכו גַרְעָּב אי ןיִכאַמ בּורָח
 תְִ לו ןיראַד סוא ףיַא לע ןיזארג עָרְיַ
 < ןילניא אוצ ןיכייט איד ןאַמ לע יא וא סייל
 ףיילג ןירעוו טנעקירטנ סיוא ןירעוו איי רמו
 .ףוא | שיבוא םיִמָנָאְ ןיקורט ןינעז ₪ יא איוו

 - 0 וא ףיא לע רַעָסִאְוו ןופ ץביוומג אּיָד
 = 8  יָפְלחְומיִבְכּוכ ירבוע יד רע טְנייִמ סאָר ןָנְקּורט
 יִּב ןינָעָו סאו לֶאָרְשִי איִד נוא שָדִי אל ָךֶרְדְב םיִרוע

 י לַעְוו ריִמ ּוצ ןיקוק ו ןּופ עו ;דָנַלּ רַעָחַא
 0 גַעְונ ןוטּוג םעָ יא ןיִריִפ וִבאַמ יז
 וו ₪ ראָל םֶהיִנפל ךשקמ 0% טסּוויְג טיִנ ןיִּבאָה

 כיל ןייא וצ שיִנְרעָטְצְנִפ סד יז רַפ ןאָמ
 .לעו] ןינעְ עָמּורְק אי נוא די ושימל כ
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 6 בוט
 י'מע . ('וגו ריהָאְל עמשיו בשקי 'וגו תאז ןיזאי םֶכְב ימ)

 טשיִנ .לאָו רַע הָלּוחַא ריִהִמ ֶא אָפּורַא וַא לֶשָמ
 טגְלאָפ רָע וא ןיִדאָש םֶהיִא טעוו פאו םיִלְכָאַמ איִד ץֶסָע 5 / 6 ו 5

 רע זַא דעַּבַא | רעיְרִּפ טנלאפ .רע ןיפורינ םאד םרעוצ
 ., - לד ד '\ 11 ד .' . 5 ד .,*

 ש ע 2%
 םֶתיִשַע סיִרְבְַה הָלֶא טייקביילנ ןייַא וצ ייַז ראַפ ןאָט

 אי וצ ןאָט לע ךיִא סאו ןיִבאז יד ןִנעָו םאַד
 ראָפ טיִנ איז לו ָךיִא וא םימבשאלו לָאְרְשי

 קנארק ךילרעפיג זיא גוא םיִלְכַאַמ איִד ןיִסעְנג אוי םאה
 זן -7% . 077 + . ידד ד . .7 הי ה.

 ריהְומ לאַמָא ָךאָנ םִהִא טאה אָפור רעד נּוא ןיראווג
 .:- ד - ד 1 . ד שש ד 6

 טֶגֶלאָפ רע ןיִפּוריִג פאָד טרעוו רע טגלאַפ ךאָנ רד ןיזעוונ
 11 ד צ . - ד [.(ץ+ 4 17 .-ץ ד +2 6| .₪ש *

 לאָז רּוחאל עַמָשַיְו ביִשקְי קּופָּפ רֶד טגאָז סאָד . ריִטעָפש
 ד ד: :ַ .: ז . יש ד * שמ

 ל ויָז לָספַב םיִחְטוּבַה 2 ּושבָי רּוחָא ּוגיסנ ; יואל

 פ ןילעננו יז רעיה יו טקור ראפ
 - סאו איד הָשּוב ןייַא טיִמ ןירעוו טְמִעָש
 ןופ נּוא ןוז רַעְר ןופ רַעְדָליִּב איִד ןיא יז ןרְכיִ

 ןמוקג ןוש יא םהיִא ףיוא זַא .ריטעפש יִבַצאַח ןיגלאפ רע
 צ'- . גו ₪4 .ידו: 1% 55 יש +

 ןתנ ימי . טִגָלאפִגנ םשינ רירפ םאה רע לייוו הרצ איָד
 2 3 2/7 ו | ל 4 ד 2 9 דז .

 זז יי אלה בקע ןעָמ טעְרְמ סאו) ראָּפ 'בקַעְי הַפיִשַמְל

 ןנאָז סו יִד ונימלֶא סמ הָבְסִמל םיִדָמיאָה הָנ ָבְל רַעָר

 יִר טאג רֶזנוא טְנִעְז ריִא רֶרלִב עָנַעָסאְנִג יִר ּוצ
 איר וצ דע טֶגאָז סאָר ןירעונ טמע יש רַפ ןילעוו : :טְניִדְניִַג ןיּבאָה .ריִמ לייונ ול ּונאָטַח

 " ףיילג טעו ריִא סו לֶאְרְש ריָא ישר לר איצוה /
 טְנַעְו ריִא סו לֶאְרְש ריָא וא פינו רייר סטאָנ טְרַעָה ייפ דייִר סטאָג ןיִרעָה וצ ןופ בוט אי 1
 יז תוָצִמ גּוא הָרוה םמאַג ןֶהַעָז וצ טקוק תיארל טינה : תוצמ םֶמאָג ןהעַו וצ ןופ דל וו וילג 7

 םיִאיִכָנ יִד טֶלאַה לאש ריִא רֶמולְּכ טְכַעְנְק ןייִמ ראָנ ףייַא ןישיווצ דָניִלְּב זיא רעו יב כ
 ווא רעו נוא חַלָשֶא כאל שר איִבָנ רַעָר או דָניִלְּ וזא ךאָנ זיִא רעו טְנאָז נּוא דָניִלְּב ראָפ =
 םִעְר ךייַא אּוצ ןיִנאז תואיִבְנ םיִא קיש ףךיִא סאו חלש ןיימ או ווא ךייָא ןיָשיווצ בוט א ָךאָג וש
 דיִתַעְל רַעָּבָא בוט גּוא דיל טְנעֶז ןייִלַא ריִא סאָד .זיִא תֶמָא רֶד נוא :ּבוט ראָפ ריָא טֶלאָה 5

 יבייַז עו לבקמ ןיבאה טעו רעד יי ןשי דניִלְּב ןיועְטְג .ּזיַא סע רעו רע ןייז טעו
 ץיר ןייז טעו גוא זזייָּב ןייזראָנ טֶלאָצִנ פא ראו זוָא רע איוו ףיילג סֶלָשמּכ ןיז טעו) נוא םיִרּוסי = =
 ףיילְג ןייז טוג וזַא טעוָו ןעוְונ זיִא ףייא ןשיווצ םאו] רע דני רַעְד וא :יָדָבַּכ רע תוריִבַע ןופ | =

0 . 9 . 
 9 ו

 דו צצו

 ןהעָזג אוצ ךיָז ראַפ לֶאְרְש ריִא טאָה גְנּוהַעְז ליִפ רח אלו תיגר תואָר :טֶכַעָנִכ סמאָנ איש
 ייקוק וצ ןיִטיַה טיִנ טל ריָא וא ןיִנְלאָפ אוצ טאָג ןיִמַעָנ ןופ רַעָד ףיז הָיִאר ןייִא טיִנ טלי נא

 זצ סא חוק קַמָעְתִמ ךימ ןיִּב טאָנ ךיא :ריִמ אּוצ ךיז ןירעק, אוצ םוא נוא םישעמ עָעיִמ ןוא = =
 דיר יִנייִמ וצ םיִנ טֶרַעָה היא ןופ ןאמ ןייק נוא ?פשי אלו םיִאיבְניניימ ףרוד ןיִרָעוא יִרָעייִא נפה = =
 הָרי לידי םורד טייקיטכעְרְג ןייז ןיִגִעְוו ןופ ןֶרָעּוא עָרייִא ןֶנֶפִע לוו טאג וקרצ ועפל ץס יי הָיְעשי שְגאָז 0
 לארְשי ק קֶלאָּפ סאָר נּוא יסָשו ב פעאיהו ;הָרּוּת איר ןיקראטש נוא ןיסורְג ךיימ רע טוט רידא /

 ןֶנו גי ערעייז עלא וא סו יו ה קֶלאָּפ ןיטעְרְמ אּוצ ןייא נוא קלאָפ טבּוראַּב ןייא זיא
 נא יָבְִהיאְלכיִפני רעָבעְל יִד ןיִא גוא רַעְּבִיִרִג ידיִא ןיִטְלאַהּב ףיז ןָעט עֶלַאייַ רֶדָא גירָערְט =

 זיִא םֶד ביור וצ ןיִראוונ ןיִנַעָד ייָז ליצמ ןיִאְו בל יִה ןיטְלאַהַּב אייז ןיִנעָז רֶזייִה :הָסיִּפְּה איד ןֶא =
 ייַזבָשָה רן ה .ןעוְוְנ ליִצַמ יִָנ איי טאָה רייק נוא טָּבּורָּב איז ןיִּבאָה םיִב כב יִדְבַע דד |

 אוצ םוא רעק ןיִנאָז טיִנ טוט רָנייק נּוא ְניִּבּור .ןייַא וצ רֶדָא גְנּוטעְרַמ ּוצ ןייא ּוצ ץראָטנ נע =
 רַטייונ טעו אָר וו עָניִזאָד םאָד ןיִמַעָנ רפ לאָז רע ךייַא ןיִשיונְצ אָר זיא רעו תאז ואסֶכָב יִמי8ִ
 -ןייִמְש ייּב םיִא לא וו ךאז רַד ּוצ ןיִרעָה וצ לאָז נוא ןימַעָנ ראפ לאָז רע רומל עמ ביש ןייטש /

 וי? ןייטש רפ וצ רה .ץֶראה ןיינ ןיִבְג לאָנ רע יי ןיטיוע זיא רע : טרטה סוצ



 " יב . שי צו

 ב להיפ

 תישארב תרטפה
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 אָריִתְיִלַא לארי רצ בסע י אר הוהי רמאהּכ הז בל לע םישוחדאלו וב וב
 ךפמשיאְל תור יִנָאְל תא םיִמָּב רב ות" : הָתֶאְרל ל .ףְמטְב יתאָרק ;יתלצג . %

 שודק ימלא ה הוהי 'נַא כ : : ְָּב-דְבִ אל הב ה הָוָּבִת אל שאר
 יניב ָתְרָקי רָשָאַמ : ףיתְחַּ אבסו שו םירצמ ל דר יִתְתָ הע שמ לַאְרְש

 רַּ ארי" ךָשָפַנ תחת םיאְל ית םדֶא ןתַא ו תבאי ינו תָדבְכנ
 =לא .ןמיתלו יִנָמ ןופצל ךמא : ךצבקא ברעממו הערז .איִבָא .חרזממ ינא תא

 טע שוריפ
 ןייַא וצ ןיִּבַעְגְג טֶה רַעוו ₪ ןזיבל לָאְרְשיו בקעו הָסיִשמל

 רע טה לֶאְרַשָי יד נּוא בקע םִעָד גְנוטעְרַט וצ
 סע טאָה טאג ראוָו רַפ יי לה ןיִּבּור וצ ןיִּבַעְנ
 ןיּבאָה רִמ םאָע עֶניִזאַ םאָר ול ונאַָח וז ןיִּבַעָנְ
 וצ סד ןשיוָג םדעג זנוא טָה סֶד םיִא וצ טֶנידְניִזג
 נוא ולה ייִכְְקְּובָא אלו ְניִּבַור סֶד נוא גְנּוטעְרְמ
 ןיינ טֶלאוְוִג טיִנְיְּבא ה ןרעטלע ירעָזְנּוא סָוו םֶד
 טיִנ ןיָּבאָה נוא = שט אלו ןינעוו עָניז ןיא
 ןעווג םֶרּוג ץֶלַא סֶד טָה סֶד הָרות וצ טְרַעָהְג ּוצ
 םּורד גוא הממ ּופָא הָמָח ויל ל ךופשינ : זָנוא ףוא |

 ןיְראַצ םירג ןייז לארש עי ידףוא ןיָפאָגרפ טאָגטַה

 טאג רע טה הל קרא ץיא גוא
 ורָא אייז טאָה מאָג וא ביִכְסְמ יהָפָמְלַּו ייִז ףוא

 רָעיִרָפ טאָה טאָג רֶמולְּכ םּורָא ןופ טְנַעָרְּבנ
 םיִבָכוּכ יִרְבּוע איד ףוא תיינְעְרּופ ןייִא טֶכַאַרְּבִ
 ןילאָז לֶאְרְִ יד וב לֶאְרָשִי איד סורא ןיִנעָו סו
 רָמּומ ןייִא ןימַעָנ סוראְרִיִז ןילאז נוא ןיִּבאָה ארומ
 טינ באה לאְרְשְי איד נוא יִדָי אל ןייז אוצ טוג
 ןימכע עְלש י רָעיַז ןופ ָךיָז ןירעק םוא אוצ טָוויִג
 טָאָג זָגְראָנ רעָר חנוא בל לע סיִשי אלו וב רעו געוץ
 סורָא טיִנ יז ןיִליונ לֶאְרְשָי איִד םאַד ַהְעֶזנ טָה
 םעְר ןופ רֶעָייִפַסַר טְנעְרְּבִג טה רָסּומ ןייא ןיִמַעָנ
 וצ טיִנ ךאָר ןעוט יז נוא ולא ייז ןיִא תוינעְרּופ
 הָיעשי טגאז :ןאָט הָבּושַת ןיִלאָזייַז ץֶדאַה ריי
 טיִנ טנעז לאש ריִא עָשֶמאָה טְנייַה נּוא ה
 לָאְרָשי ורצוי בקע ריב יי ןורַמא דפ ןיגַעוו טֶסַעְר ןןופ טוג

 נוא בקע וד אָרּוּב ןייד טאג טנאָזְג טאָה א <
 טסְלאָז וד ּ לְַגיִּכ רי לָאְרְשי ודרֶפַעָשב ןייד
 סוא ָךיִר באָה ָךיִא ןעְר ןיִּבאָה טיִנ אָרּומ %
 ה יל ְָשְכ יִתִאָרַ םיִרְצַמ תּולג סעד ןופ ט וייל
 : ןיימ טְסיִּב ור סֶר ןֶמאָכ ןייכ ןיִא ןיִפּוריִנ באָה א

 טע שוריפ
 ןעוננ ךאָד ףיפ ןיִּב םנםער ןופ רעָסאּונ םעְר יא
 טֶסאַה אּוד זַא נוא ףופסשי אל תירָהנני ריד טיִמ

 ערר ןיִשיונצ גּוא םִיְרְצִמ יר ןיִשיווָצ טנואוונ
 איוו וזַא ןעונג ליִפ וא ןִנעְו סוו םיִבְכּ ירָבע
 ףיד ךאֶר איי ןיִּבאָה ןיכייט יר ןופ ןִרעָסאּוו יר
 וזא : ןיִדְנעָל ראפ וא ןיִציילָפ ראָפ טנאקג טיִנ
 ןייג דיִתָעַל טסַעְוו אוד זַא .הְָכְת אל שא ימב ךלפ יִּ

 ץיא היתעל ןעקיש לעוו טאג ףיִ ןעַר רַעייַפ ןיא
 ןיִרעוו טנעְרְּב רפ טינ ףאר ףמסעתו ץיה עָסּורג
 ראָפ טיִנ טעְוְוםאלָּפ רַעְד וא כ רְבִת אל הב
 ןַעָר לֶאְרַשִי שודק ףָחְא י יא יִנ + ריד ןיִא ןיִנַעְרְּב

 לָאְרְשִי ןופ רַעְגיִלייַה רעְר טַאָנ ןייד טאָג ךיָא
 ּבאָה ְךיִא ִרְצִמ ףֶרֶפָכ יִּתַנ רַעָפְלִ ָה ןייִר ָּשֶשמ

 אוד :רֶמולָּ םִיְרְצַמ איִר גנו סוא ןייד ןיּבַעְגְ
 ּךיִא באה ןירעונ רַנעְ רַפ וצ ןעוָוג בָיוחְמ טֶסיִּב
 רַפ הֶרָפַּכ ןייא םיִרָצַמ ןופ םיִרוכְּב איִד ןיִבַעְְ
 .לּוציִנ טֶסיִּב וד וא ןירָאוָנ מיג יז ןיִנַעְז ריד
 ֶּבַעְָג ןָנַעָז אָבְס גוא שוב ּהיִּמְהִמ אָבְסּו שוכ ןיראָווג

 ָתְרַּכְבג ינעְב םרקי,רשאמ : טרֶא ןייד ףוא ןיִראווג
 עָנייִמ ןיא ןַעויַג בושח טֶויִּב אוד סָד ןיִנִעוו ןופ
 רַעָד ףיוא טכיִלְרְשיִג ןיִראוָו ּוטְסיִּב םּורר ןינוא
 מט ביל ךיד ּבאָה ףיא וא יִתְבְהמ ינטנ טלעוו
 ץֶּבַעְנ אוט ָךיִא נוא ּףָשָפַנ תַחִּמ םיִמּואְלּו ךיִּתִתַת סָרָא

 ףיירגיניק ןייא טְרא ןייד ףוא שטְנעמ ןייָא
 : בייל ןייד ןופ טֶרֶא םעָר ףוא םיִבְּּכ ירבוע
 ןעַר ןיּבאָה שיִנ אמ ןייק 'טסלאָ ד גו אדל
 לַעְוָו טייז חרָזמ ןופ 'וגי חָממ ריד טיִמ ןיִּב יא
 טימ בֶרעַמ ןופ נוא רדניק יִנייִד ןעָנְנִעְרּב ךיא
 ןילמאז .ץיא ףיר ךיא לו
 זו תַזיִלְג יִדביַג טעו ןּופָצ םַעָר וצ ןיִנאָז לע
 ַ נוא פל טיי ןופצ ןייק ןיּבירְמ ראפ ןינָ
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 : יא יִנִמ ןיפצל רָשא ;

 ,ףיא לעע .קְראטש .זיִא רע םאָר טְניוו םורח
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 יִתְרְחּב רשא יב הוהיהםאנ ידע  םתא + תֶמָא ורמאיו ועמשיו יקצציו הידע נו דנעימָשו תונשארו תאו דיני ָהָב ומ םיִמאְל פאי ודחי וצבקנ ם"גהילְּב |
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 ןייק. קלמע גוא שחְנ רד םעוו דיתעל וא טייטש / ןָעיוו אוצ ןופ טיִנ דיימ רֶפ יל ג ןיְנאָ םיא ישיר שרדס ןא + רג ₪ םצימ רש ₪ איצזה : -/- ט'ע שוריפ

 / . תישארב תרטפה
 .ידוב מכ ישב ארקה לָּכ : ץֶרָאְה הצקמ

 + מל םינזאו םישרחו ₪: סיניעו רעימע איצוה + ,ויתישעהףא ויתרצי ויתאַרְּב
 יתונבו קוחרמ .יִנָב יאיְבַה יִאְלְבּת

 ךְרוד .ֶא .ביִדְנַא רָשעַא לָשָמ י'פע . ןיִבאָה םיִנ הָפּופד
 איִד הָפיִרְשַא ןיִעוֶנַג ריִא ןיא ֶּא סאו טאָמָשַא אפי

 ןינְנאְָ סורא רע זיא ןיִראוָויג תּולרּב ןיִנעָז םיִּתַבַה יִלְב
 םֶהיִא לאָז ץעָמ ןיִמעָביִג רָנייִא טאָה "תו םלייִטינ נוא

 נא רשע רָסּורגִא .ןישווג זיא רע לוו הבד סורג ןיִבַג

 םֶהְיִא ףייא אייר ביִדָנ רֶד טוט . דא דנא זיא
 יִלָא דיִתעְל 18 . ןייֶבָא ןייָש ראפ גנאַל ןופ ריד טק ףיא

 תּועָר תויחו ןיקיומ שָקְנה תֶמהוז תַמהִמ ןיִנעָז סאו םיִמּורב
 ףלאווא ('רגו שבב םע בָאָז רָנְ) ירו ןקנתמ לוו ןיִראוונ

 ('וגו ּותיִחַשָי אלו :ּועָרִי אל) 'וגו סּפעָשַא םיִמ ןיִֶנאוו םעוָו

 ןייק טעו שָחָנ רעב .רֶבָא - ןייז קיזמ םֶשיִנ ילו אי
 . םַע ןפ טסקאוו לּוקלק רָצְנאָג רֶד לייוו ןיִּבאָה .ןוקית

 תאריו תעד ןיִּבאָה תומּוא יִלָא ןיֶלַעְְו דיִתָעָל זַא . קָלָמַע וו

 םיִעָשְר ּורוז ןיִרעּפְסנע ת"ישה שעוו קַלָמָע אוצ רָבָא .ָיָ

 ת"ישה גוא ןיבְראָד רָפ שָרוש ןייַר ןופ טֶסיִּב וד . םֶתְִמ
 רָשּוע ץייָא לָשַמ יִפ לע 'וגו רוע םַע א

 ירק

 איצה ןינאָז םיִא שעוו
 רע טאה ןאמורא ןיגידנעטשא אּוצ תּובָדַנ טלי פאה

 צ ד = ד 5 "ג, ₪ ד 1 2, ד . 4

 זיא . הבדנ ירעסעְרנַא רָרַיי ןייַא וצ הַבְדְג ענייִלְקַא ןיּבַעְנְג
 . ך 5: יש וצד 5 07 דדו + :- ₪606

 ליי הָבְג יִסוְנַא  טְמּוק ריִמ שָנאָז גוא דלא ןמקיִ
 רדיינש טנעמיד ןייַא הָכאָלַמ לַעַּב רערייטא ןיזעווג ןיַּב ךיא
 1 ג 5 ץ ד: 1 5 כ ל - 2 .

 גנערב רשוע רד טנאז .טשינ ןינוא ןייק ךיא באה דָנּוציֶא
 1% צ ו א תהיה 5 : 1 :

 רע זיא תמאַּבּו תמא םד ןייווב וצ גייצ קרעוו יעיִד רימ
 + *% לצצנד+ צצו , ₪ ץ.,ץ 5 .

 ןיִפאָשאַּב ןינוא .איד ןיִנעַז וזא .ץרובְנ ןופ דְניִלְּב ןשי
 ןושארה םֶדָא אָמַח תַמְחַמ ראָנ ןהוט וצ סמּנ ןהעז וצ ןיִראְוונ
 2 1 לו 2 : 1 ₪9 = ד ': 1 (- לי

 טעו) דיִתְעְל רבא גיוא םֶד ףוא ליטייהא | ןיִנזוצ ראָפ זיא

 ראפ גִמְביל עו טעוו ןימעָנ פאְרֶא ליטייה סאָד עמ
 : שש ןּופ דָנִלּ ןינעו רדגיק יִנָייַז שמ "למ רָבָא - הוא 2

 ַעָנְעְּביִרְמ רֶפ יי מ ןעְיְנִעְרְּב וצ טייקַראָטָש טימ

 -.ןֶנְנעְרְב וצ זֶרָנֶה הצקמ ימוְבו קוחְמ יִנָב ואיִב לֶאְרְש
 צזז

 - ּוטְסְלאְ רָטְכַעָט עָנייַמ נּוא ןיטייונ ופ ןיז עניי
 . ידובכלו יִמשב אָרְקְנַה לכ ! : טלעונ קע ןופ ןעְגְנִעְרְּב

 ןָמאָנ ןיימ טיִמ ןיפורג טעו סו רֶביִלְמיִא ייִאִב
 ןיימ ןופ ןיפאשב םיא ּבאָה ךיִא סאו רַעְ זיא
 פא ויִפוצָש םיקירצ יד רע טְנייִמ סֶד ןיִנִעְוְ רובָּכ
 טָכָמיִג םיִא ּבֶה נוא ןִפֶשּב םיִא ךיִא ּבָהויהישפ
 .+ ןיִּבאָה ףֶראַדַּב רֶע םאוָו שיִנָפְרעְרּב לא טיִמ
 תּולג םעָר ןופ ןֶהיִצ וא לצ שי פיי רע םע איצה
 - ןיִנעָז פאּוו לָאְרְשָי יר רָמּולְּב קֶלאָפ עַל סר
 ןעונג ןיִנעַז ייז סונ םַעַר רבי ןיראווג ןֶביִרְט רפ
 ןטוג ןיא ןייגוצ ןֶהעָנ וצ ןופ רֶדניִלְּבַא איוו :ךיילג
 םנ ןיּבאָה ייַנ ראנ ןינוא טאי ןיִּבאָה וא געוו
 . ןינעו בוט נא מל סינא םישרחו ןהעְ טֶלאְוְוג

 ַהְְיּבאָה גּוא דייִר סֶמאָנ ןיִרְעָה ּוצ ןופ ןעוג
 - ןיִרעה טאו טיִנ ןיִּבאָה ייז ראָנ ןיִרָע עוא

 - רבוע יד רש עָפ ולא ןַעוָ ידְמִי וצְבְקנ םינגמ לַּ טאָג

 - אז רי םָָּב טֶלימאַוְג ןיי ןייז ןילאְז םיִבְכּ
 -םאיִבְ יִרָעיז ןישיווצ וא יז זןיָשיווְצ זיא רעו
 - תּומְד רָעיז ןיִגעו ןופ תוריתע ןיִנאָ ןילאָז סו
 = = ףוס םוצ .ןייז עט סאו) םאָר .םִבְכוּב תובע
 נע סו ןיִכאַו עַמָשְרַע יד רֶרֶא וניִמש תונושארו

 ..3צןירעה ןיכאמ זנו יוז ןינאְל ןעונ גנאל ןוש
 יִרָעייַ ןָּבַעְג ייז ןיזאל נא וקרציו סֶהיְדיש ו ןמוקנ ןיִנַעָז אייז ייִא טְגאָזִנ ןיִכאז יד ןיִּבאָה ריִמ גאו

 = עַד ןָמּוקְנ יא ךאז איד יא ףאז ןייא ףוא ןיִאָז תואיִבְנ איי ןופ טרעַהְנ ןיִּבאָה אייז םאָד תודע
 ו \ רַעָּביִל יז יואל תַמָא ורמאיו משי תודע ןייק טיִנ ןיּבאה אוז לויוו נוא טרי ןיביילב ₪ ילו /

 יא רַבֶא תֶמָא ּיִא םאָר ףורד ןיִאָז אייז ןיואְל וא ןיִנאו יִיִבְנ עָטְבעָרִיַד ו ןִרעָה וש |
 רי .ןע סא יבמ סמ ןיראונג םיוקמ 1 זיא סע נוא תודיתע טֶנְזְג באה ָךיִא זַא תודע אוי באָה
 < רַעָמְלָע ִר תא םֶהְרְבַא וצ תוילג איִד טעְריִנ ּבאָה טאָנ ָךיִא םאָר טאָנ טגאָז תּורָע טנעְ לאְרְש
 רַעָד סוא םיִא ּבאָה ךיִא סוו בקע טבעְנְק ןיימ בוא .יְִרסְּב רֶשַפ ירגמ ןמוקג ןיִנעָז אייז וא רמאָּפ /
 ןְָנאַנְגּויִא רע זא ןאָט וצ סטו ווג מיִטְבַמ םיִא ּבאָה ךיִא סאָר ןיִגאָז תודע ךוא רַע טעו טלי 0
 ּוניִמָאַהְ ערה ןל ןאָטְג ץֶלַא יא ּבאָה סֶד הָהָטְבַה ןיימ ןעונג םקָכ ּבאָה גוא םירהנ םרא ן" %

 ריב .עָנייַמ ןייז םייקמ .ףוא רעו לעוו ךיִא סֶד ןיִּבייִלְג רימ טֶלאז וא ןיִסיו טֶלאָו ר ריִא + 5%
 ץדְנאַה רַפ טיִנ ויַא סָע וא אנ 8 ןיִּב ןייל יא סר ץימָש רפ טל ריִא נוא אח יי



2 
 )  רָעיִרָפ אל 7 רַצונ אל יִנָפל טאָנ ןייַא

 ןייק ויָא שיִנָפַעָשאּב יִלָא ןיפאָשַּב ּבאָחְביִ
 ריִמ ץוח טאָג ןייַא ןופ ןיִראווְנ ןיִּפאָשַּב טי
 שיִנָפַעָשּב יִלָא ֶפאָשַב ַב ּבאָה ךיִא סַד ךאָנרֶד
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 % חנ ות ושארב + םולמעא

 קידצ שיא חנ הנ תְדלות הָלֶא 5 ה
 "תא ויתרדב היה םימת אָתְלַמַדְּב יהורַדְּב הוה '

 | םהלאה > תדחליחמ טנקק משש קלף חת ד
 ; הל

 0 < 8 לכס סס)שמ סיסט 6'ד תופ)ופ 'ג ספלמ קוספכ ג ב ימסס םודנוס ס96 יכיפסד 'ד . כ פודלות הלא ₪
 כקטי תודפופ סמ סכ תודנות ס36 ג תודנופ

 ס96 . וסכו וסת לספ סימטס תודנופ 35 ויפלט לספ ןפולכ
 סמ ינכ לספ ספ תודכופ ס06 . וינפ'ש תוכוד ?ספ מכ פוחלות .
 . וגו קג סכ : ויפוכסו שט גספ כקעי םודכופ 056 ספי .וככז |

 יישר
 עפוס . קידצ שיא חנ חנ תדלות הלא (פ)

 0 ילממ) במפנש א וסכַקְכ רפס וכוכזסו
 לע ב ססיתודלופ לקיעט ךדמל 6'ד , סכככל קידל לכז
 (עק ןיכדסנס) . ויתורודב : סיכוכ סיטעמ סיקולכ
 סוס ןללמ ןכב לכ סנסל ופופ .סיסכוד וניפובכמ םי

 ילנג ופופ סיטכודמ םיו לסוי ₪ סיס סיקוד5 לודכ |
 סוס 5 ססרכס כ ולודכ סיס וללו קיד סוס ולוד יפל 2 |

 סו | קוד שו סלספכ טקנדמו .סוד)ופ יענ ילקי6 סוכוש |
 ךחיפו ל" ו"טכופס ומכ סוס)60 6 לע ךמוכ סיס 2 ?'וו קוד5 סוספ ןויכ ולנג) ןוטכוד .ךשיס סטקו ?"טכסמ |

 2% 56יכד תפיו סמו ספ סספ ויגכ 'גפי9ס כ ותוקוכ 'ג כי5ס דס6
 ופי56 ויפכ ססלש לפס" כוש סופסכ סיכזעו ?5שימ סיגנל ליפס
 םויככל סנ סימטנ סג ס"ד . יתמענס פולו ימוטס דדלכו ינמיפס

 .. סיס סימס : כ"סועכ מכ ז"סועכ םכ טפינוסספ) סכ סיכוילט) כ

 םימכת יתפש

 ססכפכ ויתוד)ופ רוכוס רכככמ פ"6] ס'6כס כפל *"חנ א
 קל ךולוס 620 עודוסכ ןפכ סכוכוסו כזמ תלכועס

 % 5כ סיוסכ ויס ₪)1 סונכו סונכ ססוכמ6 די)וסמ 5)ו 65
 םככ ךכלד .ככס םרופ לוע 5סד לכוסנ 591 . ל"כע סָכיְִכ
 ןנישס ופ) סומכ ודכ6י 63 סיעטר ווסיט פ "עלם ונויטמ תל
 תולוס) סכוכזסו לזמ ךכ) 656 ?וכעס ו ג ןיטנוע) .סיופר
 לוכמס לוד סונוטסככ 5 ספ ס35 ןפכ רמסנס סיקוד5 ווסט
 כ"ג ב : פודלות ופכקנ 65 לוכמס לוד 36 תודלופ ןפרק ךכלו
 סוטעמד מ"ס קירפ םיש םג ערפמו םג םודנות 06 כיתכדפ "רד

 ב ססיפוד)ופ לקיע .סוכוע סיטעמד מ"ק "וגו םנ דלווו כ
 סכש) סרודכ

 326 סניכטס יפנכ פקס פוולכס סינכס) ידכ קסע וכ סיס 2 ופל תודופתכ 9 יתקכלספס כיקכ ססככ5 וכג 6בכד6 8רק םרפמ
 . סוסנ6 סע 6'כ קסע סוט 15 סיס 505 למונכ סוס 85 כפל סוכומג סיעסכ וסע ופ5 ולוד ונכ סע קסוע סיס 6 םג
 קור סוס ₪נ דע סדלמט סוכוד סכעעס לככ עמטמ ויפוכודכ כמסדמו ורודכ ל"5סד ספקוסד ימנ לספמו "כ ל"סכסמ
 ס"מ וגינפ 6סכד ימג לטפלו . 'וכו ל25 קיד5 סוס פוכוד סרטע וכ5 סוקעמ יפכ וכ .ם"פו סבסל ס"מ רמס ןכ סופח

 ט"ע שוריפ 0
 תג חנ ןופ רדניִק יר ןָנַעָז סר ג תלת הָלֶא מ
 ןעוַויִג זיא היה םימּפ קידצ שטנעמַא שיא = <>
 ןאמ רָמּרפ ץֶנאַגִא זיא רע רַמולּב םיִמּת קיִדצא
 טלאוָו םַע חג תּודָלוה הלא טְניִרוואּב יישר . עונג

 זיִא ןיִנעו] טסַעָר פו םֶה םָש ןייִמְש טרעקנ
 םיִמָּת קיִרָצ שיא חג טֶלַעַמש נּוא קיספמ קּוסָּפ רעָד
 רַעָד חג טנאמ רעד טה קוסּפ רַעְד לייוָו ראָג
 קוס ןיא טייטָש סע םּוראו/ חבש ןייז רע טלי
 ישר . רוה ןייַז ןיִא ייִסייג הברְבל קירצ רב

 סֶד ןָנָשרְה םיִמְבִה עְרֶזנוא זופ "לּמָא טּיִרָש
 איד רמולב רוד ןייז ןיִא הַבָש צ ומורה טר)

 - םינ םיקירצ עְרָסַעְרִג ןייק זיא סע לייונ קיִרַצַא =

 5 טיע שוריפ
 עונג טְראָּפ .ויִא רע גוא םיִעָשְר ןעונג עלא
 = .עָרְעָיַו ןופ טְניִרעְלג פא טיִנ ָךיִז טה נוא קירצא
 . .טלאוו רע זַא בש לבא ןוש ויא םיִשָעִמ עָטְכעְלֶש
 < ףאנ רע טל םיקירצ ןופ רוד ןָשי ןעויג
 .פאד ןנֶשְרר לוומַא .נוא ןעווג קידצ ררסערגא
 .רפ עונג טנָבעְרְג אי רע זיא רוד ןייז ןיא יאננְל

 ו "רוד םַעְר ןיא ןעוננ טלאו רָעַרְּבִא םיִא ןופ ןעווג
 | שנ .קידצ ןייק,רפ רע טלאוו וניבא םֶהְרְבִא ןופ

 0% ג ויא לאמ .טסנעד םוראוו ןראווג טנכעְרג

 ו | ּחנ למה םיִחלָאה תֶצ םיִא ןופ םיקירצ עָרְסַשְרִג

 0 טפר טיי ד טאְ טימ |טעינמ רַעָר 7 טָה



 *. התא םיִהְלָא אְָרַו

 . תק ןירדסנכ סיס רמסיו . תכ סרומס וג םורוכב

 -תֶא רָשְּבילָּכ תיִחשהְ"יִכ הַתַחְשנ
 ם : ץראָהילע וְּבְרַד =

 זכ ןילוה = סינכוכ םדוכפ תק חי וג ןירדסנס היחטס יכ . מ ןירדסנכ תחפפו א'[=

 =: תָפְי תב םָ תי
 אעְרא תַלְּבְחְתִאְו אי
 תַאיִלְמִתִאְו יש דה
 אחי :ןיפוטחאערא

 .אָהְו אעְרַמ הָי
 .וליּבח יִרָא .תַלְּבַחְא
 תי שנָא אָרְמִּב לכ
 : אעְא לע החרש
 אצה חל מ רמו ני

 לכד

 רמאיו
 םיהלא

 םירוטה לעב
 זט סדסמס םולוד 'כ לככ סימס סיספ למול 'כ ןינמ> סלוע ס"ס

 סיסטס 6 : סימת כטמנ 63 ססככ6 6כשמ 955 סס6 0
 : סכמ  תוטפנ סקולו למלכט סח סכמ פ"מ . םכ ךנכפס -

 סתו6 ןכ6ס 5ל%פו ךדיפו 620 ילימסד '3 . ןכ5ס 6)מפו (6י) %
 דמ5 סכככ סטט תודלוי ויסט ססמ ס63מ ססיס סמלט ןכ6סמ /

 םימכח יתפש
 סכטע לע ס"מו םג דע סדסמט פוכוד סלטע )ע יפק ויתוכודכד 0% :

 כסלו . "וכו ססלכ5 לם ורוד 60 ססככ6 דע הנמ תורול
 יפ2 635 רומג קיד: סוס 505 סודומ ססונסס פ"עלו ס"פרס ל
 יגנפמק ויפוכודכ 'ופַכ מ"מ כמ5קד ש"כ י6מ ןכ 55 ספד ורוד ל

 ןוסס ויקוכודכ ף6 כפוכ יקלד וס "יסוכסל ויתוכודפ ם"';ם =
 ם'כ קיד5 סיס יכס וכיפ5 ססימעמפ דומ3) 1) סוסו סיעסב
 556 ליע) 'יפדכ 'וכו יקפד 5וס ותוננ) ס'מו "וכו סיס 6
 ספוסס ומכ ותקד5 ספיסו סיקודנ כודכ סיס 1950 ודומ ע"כ
 סיקוד5 כודכ סיס ו950 ודומ ע'כו סולכ) כסקנ סוס 55 ווטכע
 ימג סיקוד> ךותכ לדנט מ סמוד וניפכ וס .רקוו קוד5 סיס
 דחו יפנגכ וסיונומ דס ויתוכודכ םרדד 601 סיטסר ךופב לדגפ
 מכס ₪5 יסנגננ 05 ערכס סָס ןיסט פ"ע6 םכפ) וסוינימ
 סי ךימסד סוס6 יפק ויפוכודכד לכוס וסיינימ למד סוכמ
 וסווגומ דסו 'וכו ם"כ\ סועטכ ויסכ ויתוכוד ןמזכ סוס סזמ ממ
 קיד רמ5 1962  סינימ ליעלד קיד56 יפק ויתוכודכד רכזפ =
 : (ס"6רס) קסס יפכ ילנג3 .וסזו ולוד יפ) קוד5 'יפש ותוך -

 סוסו .דַכ; סיסנ6 6 יכ סע סד6 ןיפס סוקמכ 656 םנ ל< =

 ט'ע שוריפ ן
 יהל חג דלי : געְוו סאָנ יא טיפ יז
 תֶאְו םֶה תא סָש א רדניק ייִרְד ןנּוויג טֶה חנ נוא

 ינפל ץֶראָה תחשתו (או) : תפי נוא םֶח נוא םֶש חש |
 רַפ ןָּבְראַר רַפ ןֶראוָו זיא רֶרע איִד גוא םיִהלֶאַה
 םיִבְכּכ תדובע ןָּבאְה יוז טֶּבייִרָש יישר .טאָנ

 איִד נוא סמָח ץֶרָאָה ילְפִנ ןְביִרְמִג תּונָז נוא שני"
 יז טָסייַה סר כור טיִמ לופ ןראוו יא די

 ןלפס כ'סו .סינופו סיפכ5כע כ"מ5ו טקלקס פס סיטלכנ ויס
 ןומסכפלו וככמ 356וסיכ דיקפמ סיסס םממ 063מ סתיס סעלפ
 סע עקלקס תקפ ןומסלפלס סע סיכס םינמ דקפנס סיסו ומע

 =, : לכס םקו:+ ןומסלפלס םילכמו .סניטכ 62 דיקפמסו ויתוללו6 >
 < *וגכ סממ . סדמכ סדמ סס) עקפס דמלמ כ ימ 'ינכ . םמס

 י'שר
 ' .חנ ךלהתה םיהלאה תא |: סוכל גפמנ
 = יסכנסקס לט0 (דל ןמקל) . כמופ 6וק 'ד סקלכלכו
 סיס ססלכס 30 וכמוקל דעס ךיככ סיס םג | ןינפל
 לכע ןוש , ךלהתה :ומפפ .וקדלכ ךלסמו קזקפמ
 סכסנ 'סטמסמ דככ ר ןוסכ "ל לע וקומפ וסח ה
 ףנסתס 'סכס5 (גי סט) ךלסהס :סוק 'ס ןוטלב רכטמל
 < סכו סבסל (בו ס"ם) ךידכע דעב ללפסס רכטסנ םכ
 = ו לוסש 055 לכע 'ל (מ ₪ סוכלמ) סזס קיכס ל5 ללפססו
 = סולע ןוכ , תחשתו (פי) : פס וכפוס ז וטסלכמ
 = "לסב לכ םיסטס יכ סוסע 6'ס) (זג ןימדסנס) 6'עו ח
 + אלמתו : ןותיספפ ןפ (ז סיככד) ומכ (ס'עו וככד ספ
 ןמו (ג סנוי) כמסנפ ש'פ) לג ם , םמח ץראה
 .רשב לכ תיהשה יכ (ני) : (ססופככ לפס סמסס
 רקכולס .סוס 60ד עמטמ מג ךכספס סוס)6ס תסד י"טכ פעד ד
 רנמגו 650 ריו סיעטכ  סלוכ ויסט יפ) סד6 | ונכמ טרופ

 !  םיס)5 606 סש ןיסט סוקמכ רמוככ םנ ךלסתס סיס)פס 25 יכ) דעס ךיר5 696 ךכ לכ קוד סוס 5) םנד סיעכס ססיטעפמ
 דמי סמש רי סיס 6)ו ןריוגמו ןמילומו סיעפרס ןיכ ךלוסו לומג קוד סוסס .ופ) ווכסמ וקדלכ קזוקתמ ססככ6 328 דמג
 60 ס6..כ"כ ץ :דככ ') .לוסו סטוגד ךטסתס פנממ ד"מכסט כ"כ ך :לעפסס ןונכמ זך :דעס ךור5 סוס 52 ךכופ) ססושעממ
 למסקסו םכ כפכ ספט 6כו לט ו"יוסמ וט5רכט ו"יוס 'ופס יפלכק .יטפו (מ"נק) .רכעטל כ'ג וסוכיפ סיס ללפתסו )ע "יוס סוס
 פועמשפב ססינטד ןווכ 3'כ ןך : דיתעל וכפסמ .5כו כיקכד ויטכע 235 5רכ1 רני ססעו לעפ ומכ רכע וקול שפל .םי כ"ע
 . מד כוסו 55 ןגזגו ומד כיסו ןסמסד ןכזג) ןסממ ןיכ קוליק קיפ ןנככד .ןסממ :יקופ6) זמ : תיקפמ וסויניפ וס כ"5 סקמתו

 0 ט'ע שוריפ -
 .₪א ומ (בי) + תְליִזגְנ ןרדנא םעָ רֶנייִ ןּבאָה
 ןִנעָז סּונ טייל יִד ןֶהעָננ טָה טאָנ נוא זרה הא
 רַפ ןֶראוָ ויא םע הפס ןונ חנו דרָע רעָר ףוא
 . ןבאֶה רָבייִל עלא םּוראו] רשב לָּב תיִחְשָה יב ןָּבְראְד

 :ררפ יי טָסייִה םֶד געו) ןייז יד ת ֶבְראָה רפ
 ו

 0 %" = עונג הָנזמ ןֶבאַה תופוע נוא תזַח נוא תומָהְב



 . םע ןוהְלְּבחִמ אא

 צע רבת ל ו דג דייאתא
 םורְדקּדְויִעְאְד אָתובַּה

 ןירודמ =
 לכ ןק סגל סיס36 לפ6יו (גי) : וכודיג ןיסקולכט דפלמ סנסינ
 ן"קו קטפ לש סוי ס"פ ןק ןינמכ ססש לוכמס ימי) ומ זמל . כס
 יוגג 'טמיגב . ססינפמ םמס ןב60 ס5)מ יל : םכוצגת לש

 םיכ םוכ3כ לפו6 ינגסו סתימטמ יכנסו 'וסמכ 'נ . יגגסו : תזילמ

 יישר
 ץק (גי) : ןכימ ןכופטל יי ןיקקזג ףועו סיס סמסכ 'יפס
 "וסומלכדנס ס"עו סוכז 05ומ סתסט סוקמ לכ .רשב לכ
 האלמ יִכ :סועכו סינוע ל פגלוסו סלוע) כ ספנ
 לוגס לע 55 מ סכיד רזג ספסנ 55 . סמח ץראה

 ספודו ןכסס ןמ ופכ . ץראה תא : (סק ןולדסנס) |
 (ומ ס"ע) כועס ןמ רכיעס םפ יתסנכ (ם סומס) ונ
 ףסט ץכסס סע ןכסס קק ם'ד . וילגל ןמ וילגל םס סנמ
 : וסטסטנו וקומ; ספילסמס קפוע 1 ל סימפט 'ג |

 סעלו ןינפל סל5סו סויל סכלס-. תבת ךל השע \די)
 קסוע לוכמס לוד יטפל וסופכוט ידכ .סז ןילככ .ומילטס
 כמוס סוסו ךל םסז סמ ופופ ןיפסועו סנמ כ"ק סנ
 : וכוטי ילוס .סלועל לוכמ  סיככל "קס דוקע ססל
 סילפג ם'ע סז ןיפפ סמלו ומט ךכ .רפנ יצע
 סילודפ סילודע .םינק :וּכ םוקמסל ססילע רזנגכ ם
 תויכע יולונו סונונ6 '5 ץכ6ס סמכקו לועל י"עכ טרפמד ₪

 . ספ ןירדסנס ךן) ספע אך

 4 .. 2 ו - -

 רנפל אָב רָשְּבילָּכְַק חְנְלםיהלֶא
 = .הַשעייץֶרֶאְהְדתֶאבְתיִחשִמיִנְנהְ ₪ םהינפמ םָמִח ץֶרֶאָה הָאְלְמיִּ

 םירוטה לעב
 י3סכמ5 יכ6 ס"כקס למ6 . סילפ סינע תפסוקפ יכנסו . סניסכ
 -יכנסו ספימטמ ינגסו , ססיטעמ ולקלקו יונכ סלוע סיסיס תוכל
 : וטנפנ סנוכ 656 דמוע ןלי6 סוט כ6שנ 690 ךל כפול םפסוקמ
 "פ"כ . ןכ6ס 56 ספיסטפ : סימפע סשלט 6יס 'וגכ . סתיקסמ

 םימכח יתפש
 ק'ככ ןייעו ןכזג ימג 5וס ןסממד קו)ימ ןי6 סכופד ןסממכ 6
 תווכע יוליג ךכד 'ל| וכרד 95 כיתכדמ )"כ י : (כס ףד)
 ביתכד סופמ סוגד ימנ טקנ 6כד 6סו סמ)עכ רכג ךרד ביפכדכ
 9505 לכס ,פ"כעמ כ"כ ניס כ: סיכט .סוגד 51 ןכ6ס לע
 סכרד 'יפ ל : ןימס סומ 605 ונו6 פומ תרזג ססילע 6ןכתסכ
 ,סוכועו סיעכ סנרס 52 ווקכע דע יכסט סוכוטו .סיעכ | גןכסכ
 וגז 59ןמ סתלט סוקמ לכ 'ופ ליע) יכסו ם"סו זמ : )"טכספ
 סוס 69 יפד סכג 501 6סד ל'יו ופפ קוגז סוסמד עמנפמ 'וכו
 יפו סוכוט לע )ו סיעכ לט 636 ססחנ סיס 5) דוס וג 5
 סיעכס לע ונופל 332 סתקנ סוס 59 דוק) םוגז 605 סוס ל
 סלכומו סונועס לעו סועכס לע סתמנ ססינט ווסד תכס 5
 סלקתמד ידדס< יכפס סיקוספס וכס 16) יד ןכ ק)מ) ספ%
 ייכס6 כיפכו ןכ6ס לע וככד ₪6 רפכ )כ תיפסס יכ 6
 תונז ליככב עמסמ ינפ; 53 רטכ לכ ךק חכ) סוס)6 רפסיו
 יכסכ עמטמ ספמ ןרפס ס5למ וכ כיתכ ויכהלו לוכמס ונס
 ₪"6 6תטסו ןכ קלתל סק5 ךוכ> כ"ע 606 לוכמס 5וכס לזג
 דכלכ .פויכע יוניג 556 סילו5 כ"מ6 טרפמ 5 פרקר ג'טס

 , סיעלו סיכוע פגלוס :סגי6ו סוליפ5 לע סיפכ ענוע ןיסד סוטמ ₪26 'ופדכ ע"ג ונווסד וככד 95 כסכ ל2 םיסטס יכ כוקכדכ
 *ק ל"טכסמ 3תכ . ססינט לע סתח) ןכ) תווכעו לזוג .ססונפ ונייסד ססולככמ )₪ ססיפוט) 05 דהס )כ ונוגט סוסמ ?"יעו =

 5וס לזג 526 סוקמל סד6 ןיכמ תוכוכעס עמסמד סוס)6 סכיו כיקכ ליעד כ'וו "עו סוכע רמספ | ומכ לזג כ'ג למ5 5 סמ)
 . 60 85 כותכ ןלכו סמד6 5כקנ ך)יסו ןלכמו ןכ5 סרקנ קמוע סיספט 'גד 'ופ 1 : )"כע וכוכמ) סד6 ןיכש םורזכע
 סט 153 5 קלמד ןויכ סטק קכ ץכפס סע פ'ד פ') ןכ6מ בוקכ 6) סמ) ןוכסר 'ופ יפ) סטקד , "וכו ןכסס ת6 6'ד
 ךרסככ .םוכפנמ 655 1ונ6 ןוקתוכ סופ "כ ם = : ל'טכסמ , ןוטסר םוכופכ סג ךיל9 ןכ) סע למ6נ 65 סמכ ₪ןכ פופ
 רכופיו לכס. כיקכדמ ל" ויס ןיממ סימד ל"גמ ת"6\ ס"כד ק'פכו קלה קרפכ ןייעו סלועס פל סמפ ןיממ סימ ןקולכו

 ט'ע שוריפ
 רָמאנ (גי) : ןיִמ רָעיז ןופ טי זיא סו םיִבְלַעָז ממ

 יִנְָל אָּב רָשִּבלַּבְזַקַחְנ וצ טְנאָזְג טאָנ טָה חל םיחלֶא |
 יִכ ןִמּוקג ריִמ רפ ויא רָּבייִל עָלֶא ןופ ףוס רעד
 ןֶראווְג זיא רֶרַע יִד םּוראוָו טהֶיִנְּפִמ סָמִח ץֶרָאָה הָאְלִמ
 רַעִיַז טְּבייִרְש יישר . ייִז רּפ ןופ בור טיִמ לּופ

 הָלזְג ףרוד ראָנ ןֶראָטְג יִמְהַחְנ ןא זיא ןיד רג
 ראָפ יז לַעוָו ךיִא ןונ נא ץֶרֶצה תג סֶמיִחְשמ יִננהְ

 טַשָּפ רַעְר וא וא רֶרֶט דֶרָע רַעָר ןופ ןָּבְראַד
 ןבְראד רַפ יז לַעּוו יא נא ץר תא ָתיִחְִמיִנהְ
 רֶרעררעָר ןוצ םיִחָפטייִרְד םּוראוו רע רַעָר שמ

 כ ל חש (דו) :לּובמ םעָר ןופ רֶמאוַו ין תֶמִחִמ ןֶראוָוְג ןֶנְנאַג וצ וא זיא
 ור ליִפ ןדנאַה רפ ויִא סָע שֶּביִרֶש יישר . ץלאה ןסמּופ ןופ רפי

 "םוא טָה רע וו םיִנַפוא ליִּפ יישה רּפ ןדנאה רַפ ךאָד זיא
5 % 42 % - : 

 ו %
 0% 5 ב

 לארשי ילשמ
 גאְָנ טאָה אג יִנָפָל אָב רעב לכ ץק חל יהא רָמְאיַ

 ריִמ ראָפ ּויִא שוִנָפעַשַב עלא ןופ ףוס רעד ַחַנ וצ

 ל ל כ יצאה ראפ אל לא ךיא .ןָמיקנ
 < ןש בור טיִמ לּופ ןיראווג זיא דָרָע איָד םּוראוו (םֶהיִנָפִמ
 < 0 ג ץעדְנַא םעָד אייָּב רעָייַא ןָניִלְנ אייז ליוו איז ראָפ

 -  "ןישמנעמ ןופ הָדְיעְבַא טֶבאַמְנ טה רעַנייִא איוו וזַא לשָמל
 1- 1 5 ד + 0 . = דזה:

 :רָדְנּוואַּב ןָבַלֶמִיִא טיִג נּוא שיִמ םַאָּב אייָז טצעו נוא ןיִנוְו
 - ןרשָדְנַא םעָד יב רעְנייִא ןיִפאַח אייז זַא גוא ןיָסָע וצ טור

 < םאָד אוצ איי) איב רָע טמעְנ תִיַּבַה לב רַעָר טוט סאו
 = /רעייא ןיפאַח יוז ליוו םיִנ ראג ןוש איז טיג גוא .טרּב

 ל " יא ם זיא 1זא ןיִרְעָדְנַא םאַּב = יב לכ רַעְנַיַא םהלז רע וא אַ יא א ןיִרעַדְנַא סאב
 .םעד

 | יי
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 'חנ ו תישארב

 תֶיְּבִמ ּהָתא תְרַפְכְו הָבִּתַהְיתַא
4 

 ;רָפְכַּבְשּותַמּו
 הָּמִא תוֶאְמ שֶלָש ּהָתא
 הָמא םיִשָמַח הָבִּתַה
 | רַתַצ יש :ּהֶתַמוק הָמַא םישלשו
 , נע טפ ספעפ רש אז

 םירוטה לעב
 : סמ6 ס6מ ססוכנ ספיסט ןפמוק םיסטסט ך) למו) סלמ
 סטעפ לס6 סזו ךדישו לכס ילימסד 'כ . סטטפ לטל סח (וט)

 םומכח יתפש
 סוקמ סנט ןפסכ סמ סלכט ךנמס תמחו כיקכ טוכוטמ6כו סומס
 וסנט ןפכ כיקכד וכוטיו ף% וכ סכעכ וקמסו וונפ) כיפכ 6סד
 ל'ט ןלככ .סז יולת ךפיסו ת"לו ע |: סילק וסענו ןתמימקמ
 סונפכמ .רפוכ ןלכ סוס סמכ סקק סיס 55 ליענד 'ופ 5לכד
 ומנכס ופ) ןומכ תפז 606 ספוס 65 ספמ לס וקכיסו ןוסכמז
 קַפז סיס סקסו לפוכ סוס 6כס ילכסס ווס סיקלוחמ ופ) יכס
 620 סגד מ'ט כ'6 פפו ןנויס לפוכד י'פכ 'יפט סתע 6
 ןוחכו סינפכמ ספס כ"ג סיס 53 סמל כ"6 ספס ועל תפז סיס
 רפוי כוע לפוכד .כמומ יפווס סו לנכד ?"ועו . 6כס ופכ

 :וסומ יטשיוט השעת רשא הזו

 < םולקנוא
 = דָּבַעִמ  ןיִרודְמ

 הָתָי דָּבעַתִד ןיִדָו ומ
 אְָרֶאןִמַא הָאְמ תלת
 ןיפַא ןישמח אָתּובְתְד
 ןיפַא ןיִתְלְו חת
 דיִּבַעִת רוהנזמ :ּהמּור

 אתובתל השעת
 םכזמ תוככ) ךיל5 ספ6 ךל רפכמ םכזמסט ססכ למול סכזמס לפ
 . סיכמו : ןכ6ס | כופכ "ינכ . לס5 (וט) : 85םטכ ויפע לפלל

 : יישר
 ונממו . ימכפ ןופלכ פז . רפכב : סיומו סמסכ לכל
 סופס סימס ווסס י'ע ססמ לם ותביקב , סכפוכ 'מנכ
 550 ידכ  דוע\ פ ןוסכמ םפזו סינפכמ למוקכ סיד ע
 קזומ ינפמ ןסכ ל56 פז לט עב .םיל קיד5 ופופ םירי
 ןטס סם" צ . רהצ (וע) : ןוממו סיכמ .ספפז סימס
 חמא לאו : (ספ ל'כ) סס) סכיסמס סכופ ןכ6 ס"יו
 לוסש דע סלועו עפופמ סיוסכ . הלעמלמ הנלכת

 דר
 הבת

 תפו רפוכד י'טרופט ןויכ לכ5 ןוסכמו סינפכמ רפוכ ומכ לוס כוט ןוסכמ תפוו סונפכ למומ ךכנס תפופ לוס עולגו למופמ
 תפזו סינפכמ למוקב יד  ןיפכ סומסמ י"ע סטפ לם ופכיס ליע) 'ופס סעד ?'נו ם + ןיוט ויס 83 סמל סטק כ'5 5וס
 :תפוכ יד ןופכ ויס סימסט ןווכ דועו ןוסכמ תפזו סונפכמ רמוסנ וד ךכלס ןופכ ויס סועס סתס ילדוד פ"ס ןוסכמ
 סטעוט וכ ערגי יכו ול סעקד םוכי 5לט ידכ דועו ןומכמו יכמ ספופוג ךיר5 "וכו סביקס ת6וכ לכ5 'וכו םוכי 525 ידכ ןוסכמ
 וניוסד סומס9 3 05 'צ : ל"םרסמ . 'וכו ןשכ לב5 'יפ ךכל סוס קיד ק'ג סג )סו סקסו 'וכו דועו טרפמו ךכ ססנכ ס>

 לארשי ילשמ
 ןיָבַעָג טיָנ לאָו איז רָרָע רַעָד אוצ רע נא ןיִרעְדְנַא םעָד
 קוסָפ רד םגאז סאד ., ןיסקאונ םינ ראג לֶאז סע םכורפ ריא

 ל כח 4 ד 7 - . חד ו 8

 הו ְךיִא .חנ וצ םשָנאָזְג טאָה םאְג וַחְנְל םיִהלֶא רַמאיַ
 טכעלש ראנ ּויִא ןירעדנא םאָּב סעייָא ןניִלג ןישטנעמ איד |

 ן*: ד 8 ₪ דה = 0% שש "קץ "

 וא .תְליג רע סאוָו רעד רָבֶא םיִא טליזנ ןעָמ סאו םעָד
 ןופ ףופ רעד נפל אב רַשַּב לָּכ ץק םעָד רֶּביִא וג םיש
 ראָפ איז לאז ךיִא ריִמ ראָפ ןָמּוקְנ זיא שיִנָפַשַפ עָלא

 דרע יד ,ןיִאוָנ סמ ץֶראְה הָאְלִמ יוז איו) ןיִבְאַה =
 ןיּבּור קעווַא איי איב טעו) איז בור םיִמ לּופ ןיִרעוְו מע

 עָלַא איז ןיִלעְו טכורפ ריִא ךיז ןופ ןיִּבעְנ םיִנ טעו אמ < =

 : ישע מכל יִרָעיַ ףרוד וי ןְאָה ראפ |

 המ מא .ףיפנו רעְְנוזאב היה ןימ ןעָביִלטיא

 08 " שיע שוריפ
 םירטמ םיִא רע טה נעו טסעו) ןופ גוא ןיינ
 טייל יר יִרְּב ראנ ןנב ןמורגא וז ןַעוּב רצ ןעוננ
 = קָסוע זיא רע א ןהעָז ןלאָז לובמה רוד םעָר ןופ
 ןלעו ראו גיִצְנאָוְצ טיִמ טְרָדְנּוה ןִיִנִּב םעָר ןא
 רָע טעו) נב רּפ סֶד וי סו ןנעְרְּפ א ייז
 הָביִמַש ןֶבאַמ ןסייהג רימ טה טאָנ ןרָפְסְנָע ייז
 טלעוו רעד ףוא לובמא ןנְנעְרְּב טעוו רע םּוראו)
 ןאָמ הבּושת םעְד ףרור אייז ןלעוו רָמאַט נוא
 רָד ןיא ןבאמ ּוטְסְלאָז ןֶרֶמאק הָבִמַה ת הֶשַעִ םינק
 < אּוצ נוא רעְנוזאב הָמִהּב ןימ ןֶכיִלְמיִא וצ הָביִּת
 ןּבעְלְה םּורָא איז טֶסְלאְז אוד וא  רֶפטַּב קומו

 גניִּבִר הָשמ ןופ ןטכאק עַד ייִּב טָביִרֶש יישר . ָךעָּפ טימ גינו ןסוא ןופ נּוא גינַייווניא ןופ
 .ןעונג גונג ויא ליִמָש ןעונ זיִא רָסאּוו יד תֶמָחַמ מאו ןיא טאל ןיירא ןָנִרְר םיא טה ןעָמ סו

 לא הָשמ קידצ רַעָד יִרְּב עט ףאָנ גוא ףעָּפ טימ ןסורר ןופ ןוא גיִנייִונניִא ןופ םייל םימ ראב
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 פאר תמחמ מנ ןופ הָביִה רַעְר איב אָר רבא ףַעּפ ןופ יב ןטְכעֶלְש סער ןקעמָש טיג
 .שימ גיי ןסוא גּוא גיִניווניא ןופ ןּבעְלק סוא טזומג יִּז רע טאֶה רֶסאּוו םַעָר ןופ טייקְראַמש
 חמה דר ןלייא טְֶדְנּוה ייִרְר המ תּוִמ שלש ןָכאַמ יז ּוטסְלאָז .וזָא בוא ּהָמא הֶשִת רש חת (וט) ? עפ
 | חֶמֶא םישלשו ייִרְּב רו .ןייז * לאָ ןלייש גיִצְפּופ הר המ פשפמ הבית רעד ןופ גְנעָל יד ץייז לאָז
 ךאמ וטל אָ רָמְצנעְּפ : הָבִמ הש רצ (זט) : ייַה .ריִא ןייז לאָז ןלייש ויִסייִרְר .נוא המשא



 םולקנוא |
 ו אָּובָתְל
 אלעלמ הָנללְבָשִּת
 הלעמלמ אָתובְתִד  אעְומו
 ןירודמ יִושּת ּהרְְסִּב
 מ ןיאערא
 : הנדבעת ןיאָתילַתו
 יַתימ אָנִא אָה אָנִאְו זי
 לע אממ אנט תי
 לָּכ אלָּבִחְל אָעְרַא

 חנ ו תישארב

 ה מ הכתה חַתַּפו

 םישלשו סנש םיתחת םיִשִת
 "תֶא איבָמ יִננה נאו " : השעת
 תתשְל ץִראָהְ"ילע םימ לבמה
 םייח חור .\בדירָשא רָשָּבלּ

 / 25 אָחּור ּהָב יד אָרְִב
 ץרָאְּברֶשא לָּכ םיִמשה תחתמ חמש מט

 עוני ,99 ספ יכנס 2 א'ת יד

 םירוטה לעב
 'כיפכ זפסנ סילגדסש ד"מל זמל ועסו סיטלטו ךדיפו 620 'סמכ "ג

 ישר

 סטמל סימס וכוזימ כ ידכ טמס לע דמועו סלעמלמ רק
 - סלפ , םישת חהדצב : (ןלכמו ןקכמ) (6'פ0)
 . םישלשו םינש .םיתחת : סכר  סומפנס
 לא סיע5מ6 .סדסל סינוילע / כג לע וז .תוולע
 יננס . איכמ יננה ינאו (זי) : (סכ) לכו סייתסס
 לככ יג וכמסו ינוזכזוט תר ססוס 2 0 ש ןכומ
 ק5 סלגש .לובמ : ונלכזפ יכ םונ6 סמ (ם סילסס)
 ךומכל .סוכגס ןמ לכס 5 לינוקס לכס ₪5 לכלכס לכס
 לכס 5 ףינסט סנפוט סנלפס םולקנוס 'ל וסח א

 סס סלטמ) סניפסס יתפפ לכ 601 )52 .ך : סיקפט פוסמ שגם

 ינסו ךמס יפו סטעמ . וכו סילנדס פוכוכט 6'ד םעכולמ

 םימכח יתפש

 : ספוקס ןונמ ק6 םג םתפיו כותכדמ ןופק 6"יו ריסמס לכד
 סט סתו6 ססוע סוס 6 סמלו ק"סו סכותל ולפי 61 ל"כ יק

 סומס סכ וסנכו 600 דע ךל לכ סכעו קוס סקופ סעעוו
 סיכמ וכל סמ6 ריו6 וכוס סמ5 לע דמועו י"קכיפס נד )"וו
 ולפו כוו6 סלוכ סתוס סטעו .ס6) סכותכ כוד) "6 רוו6 סנכ
 סמ6 006: כווח ס)וכ ספו6 סקע 62 סתע לכ6 סועשגס סכ
 סמ6כמ היסט 655 וכמרכ ןולו דופמ -ר9ק סיסו כקוככו ךכולכ
 סנעטלו תומ6 תושמ טלס .סעמ> .סכותס ךכולד חפט סוסו
 סעמ) כ'6ו תומ6 קפלמ שלטמ תמ6 קנס ןנויסד סמ6 סלרס
 סלעמ) סכסכ .כ"6 תומ6 סיסממ 65 וכ  סתוס 6) סכחלש
 6וסט סמ6 סיסמקמ דמ6 קנס וסט תפט 5וסו סמסכס תיטש

 סע סוס למוטכ ינ5| 5 עמסמ ךכד י"סרל סטקד ₪ :

 .2/96/ נל

 = הלכת הָמָאילֶאְו הֶבִתל השעת

 סיכספ יגל ןכ .רככ ופיכססט סיכסנמס פמכסס לע ילק .ינלוד ןרפמו ּועויסי = רקהש ז'ק סז ךיוט ₪ סלעמ .ופנכו 5 סג+
 ןוסו סדקס תל ספט6 ס8 וכלב .וקייס ךלמנט 2 ת : "קו ןוספ .לופכ .וננס יגפו כיקכ סמ י"םר) סטקד "6 ססמע |

 לוכמ תנממ "וכד "יו סיכורופ 'ג 106 י"ט ל"נמ ס'סו א : ססמע יגל סוכסמ ויסכעו וגו ונככזס וכ 6 סמ סימוס
 ותכ ו)6כ יוסד כ"ר לכס ת5 כ פס ןוטסכס 'ופכ כ'5ו לפכ . 915 ו5 לעפס 6'פ פ וג 16 ד'וו 6יכמ שוגד לכו סמוגד
 גוכוסט ?יפ ןוכס6 'יפו לכלכ ונייסד ?פכ לוכמ כמ בוקכ וכלכ יוסד ככס ₪6 לכלכע 'יפט 'כ "יפלו לוכס לוכנ '3 וסד לוככ-

 ט'ע שוריפ
 ןייַא .וזא ויא םֶד ןיִנאָו לייִטָא נּוא הֶביִּת רַעָד
 הָנְלַכִ המ לֶאְ | ןמבאלג ייִז וצ טאָה סוָו בוט ןֶבָא
 ןדגעל רַפיִז וטל לוו ןיי וצ יב נא הלל
 לאָז .הָביִּת רעְר ןופ קעָר יד = ןבוא ןופ
 ןופ לאָו סע ּויָּב רֶלַעָמְש  לאָמ םַעָביִלְטיא ןייז
 הָביִּתַה חַהָפּ ,לויא ןייָא איוו ןייז טייִרּב ראְנ בוא

 וטסְלאַז הָביִּתַרַעָד ןופ ריס איה וא פיש
 יִד יַרְּכְזְבּוא ןופ טיִנ רָּבִא טייז רַעַד ןיִא ןיִבאַמ
 ןרמאק עַטְשרְטְנּוא פיפ ןייִרָא טיִנ ןלאְו ןֶרָסאוו
 ןרמאק עָטיִרְד נוא סישלשו ןרעָמאק עָרָרְנַא סנש
 לאָז סִע רָמּולּ ןכאמ ריא ןיא וטסְלאָ הֶשְת
 םעָד רּביִא םָנייִא םיִרְדח יילרע יור ₪ ןֶנירד

 נעו ןשְמְנעֶמ ןופ םירֶרר עטשריי יד ןרָדְנא
 איִד נּוא ןנִעו) תּומָהְּב ןופ עָטְסְלְטיִמ יִד וא
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 א לב

 ט'ע שוריפ
 ָךיִא .גוא ינו זי : ןגעוו טסיִמ ןופ עָטֶשְרֶמְנוא
 לַעונ .ףיא ןונ ץֶרְה לע .סימ . תא איב ננה
 טּבייִרְש יישר . רֶרָש רעָר ףוא לּובַמִא ןֶננעְרְּ
 םיִבְסִמ טייִרּבג ןֶא ןיּב ךיִצ טְנאָנִג טה ה'ָּבְקַה
 טְנאָוְג ןּבאַה יז םאוו םיבְאְלמ איִד ּוצ ןייז וצ
 ןַפאָשַּב שטְנעָמ םַעָר טֶלאְוְג ּבאָה ךיִא תַעָשְּב
 .גד סאו שטְנעַמ רַעְר זוא םאוְו רבו יִּב שונָא המ)

 ןייז םיִּבָסכ ףוא יא לעוו ןקנעָרְג םיִא טָסְלאָו
 ףוא לּוּבמא ןְנְנעְרְּב ךיִט לע םּורְד נוא וצ רַעָר
 עָלַא ןיֶּבְרּאַר ראפ אוצ רֶשכ לָ תחש טֶלַעו) רַעָד
 ןיִדנאַה ראפ ןִָרְר זיא סו פיפ ור וג רש רָּבייִל
 ענירעָּבַעְ עלא טייָה סאָר םּומֶא רָיְִעָּבַעְלַא
 | רשא לכ לַמיִח םִעְד רֶטְנּוא םימשה תַתּתַמ שיני פַעָשַב

 0% ראַפ לאָז רע רעָר ףוא סאונ ץֶלָא יי ץרכ



 4 בוי א יי 4 - ל 4

 א  שע ה

 חנ ו תישארב 6

 תא יִתיִרְּב"תֶא יתמקהְו" הו :עָו
 ףינְבּו הָתִא הָבִּתַהְילֶא ָתאְב
 ילָּכִמּו יש :ָךְּתַאריִנְביִשְנוּ תשא
 איִבְּת לָּכִמ םיִנש רָשְּבילּבִמיִחַה
 רכז ךְתא תיִחְהְל הָבַתַהְ"ילֶא
 ךמו והנימְל ףועהמ יוהי הכו
 שָמְר לּכמ הָיִמְל , הָמַהְּבַה
 ואבי לָבִמ םינש ּוהָניִמְל הָמְדַאה

 "7" םולקנוא

 4 תוכי אָעְרֶאְכ יר
 וש יל תיקו
 תא אָתובָתְל לעת
 נב ישנו ךְתְ נב
 יח לָכמו שי : מע
 אמירת אְרמְּ לב
 אָמיְִל אָתובְתְל לי
 :ןוהי אָּבקְנו רכד מע
 ן יִהוְזְל אָפועַמ כ
 ּכִמו הל אָריעב
 יהוצל אעראד אשחר
 ְֶולןילעי אָלכמ ןירת

 אמיקל
 + זיק .סותכז 60 ו םיככוכ קדוכע ךתח םויחס) . זיק סיתכז ₪ ט סיככול פדוכע ימס לכפו .כפ ספ %5 זנו אך

 . ₪ ןירדסנס ףועספ

 לוכי סיס 6) ןכ 5)מל5ט סתייטטכ ךטייס6 יט5ש כמו) סשטפל
 . וסנימ) ףועסמ סכקנ לכז ךפ6  תוימסכ (פי) : ספו6 תוסעל

 םימכה יתפש
 ביפכ 1962 יוסד ךומנ) סוכגמ לכס 6 לונסש ל"ב לכס 6
 כמ6 וסל ב: 6כומ) יס לכּוי ומכ 6יכמ 3 פוסד לכוו
 : כופ 55 סז ינוגו סכיקס 95 תלכו ךפ5 יפילכ ת5 יקופיקסו
 סיקפו רמומ) ל"סד ל"יו דוסכ 5מעע .+5סל 5מלידו ת'5ו ג
 סתו6 יפפככטכ רככ 'יפ יקומוקסו כיקלו יוס 'וכו יתיככ 65
 ותסכוסו דד : "טלסמ . ילכד ומויקוכ ספ5 ותיככ 06 וקומיקס
 ךסט6ו ספ6 65 כיפכ ספיפיכד ס6וו) סכותס פלונ סניטדמ
 טרפ6 ןמק) ופס6ו וינכו .םג 69יו כיפכ 501 פוטקס) ןילו
 שוס לכס ת6 טמספו רטָכ לכמ .ןירת5 כיפכ 5סד ה : ס'טכ
 6לד סידט | ולופ5 5יבסל ימס כמו רמלנ ךכ) 535 רטכ וכ
 י'טר) סטקד ך- : 60 רככ 155 5סד .רטכ לכמ ל)לכ יוס

 ט'ע שוריפ
 ןְִטעַטַשּב לעוָנ יא נא פא יירְּב תא יתומיקמו (חי)

 טֶה הְּבַקַה טְּבייִרְש יישר - ריִר שיִמ תיִרָּב ןיימ
 סַאוָו תּוריִפ יִד זַא ןעְונג תיִרָּב תַרּוּכ םיִא טיִמ
 ןיירא הָביִּמ רַעָר ןיא ןָמּונג ףיז טיִמ טאָה רע
 טֶלַעַמיַש רַאָפ נא ןיִרעְונ טֶלּופ ראַפ טיִנ ןיִלאָ
 "םיִא ןיִלאָז רוד םַעָד ןופ םיִעָשְר איִד וא ןירעונ
 ןיִא ןמוק טֶסְלאָז וד גוא הָביִמַה לא בי ןָנָנְרה טיִנ
 ישוףסשא ןיז עְנייד טימ ד כ הפ הָביִת רעָר
 א ןיז עניי ןופ רָבייִ יִד נוא יו ןייד נוא יב
 איִד םּורד טייִטָש םִע טֶּבּירַש ישר .. ריד טיִמ
 ןיזייוו וצ רֶדְנּוזאּב ריו יִד נוא רֶדָנזאַּב ץֶנאַמ
 רוס ןינעז איוז זַא טְפאֶש -רפ ייז טה טאָנ זַא

 : רצ ןיִא וא םֶלּוע רֶד תַמְהַמ הָטמִה שיִמָשָתְּב
 יישר .ְּבַעָל סָע םוָו ץֶלֶא ןופ נוא יִחָס לכי (טי)
 יט נְרב ףוא רע, לאָז םירש וליִפֶא טּבייִרש

 םירוטה לעב
 דפלמ ופסמ סנויס ₪6 םלשיו ס"טוו 556 ןוכטי ףועסס 5 ומר
 .:םוסמ 531 ספילט 65 'יגכ . ךת6 םויסספ :1956 סנוכס ספיסס

 יישר
 :ומפננט רטכט םסכקכ ךכל סקומע ףיסט לככ) .סליכסו
 כ'סב .ל"טכסמ סיגס ןכו ימימ 5'ס) לוכמ יפמ לכ סכ
 .'כ) .יתירב תא יתמקהו (הי) : (םככ 'סמכ
 :ס5טו וטפעיו וכקרי לע ב םוכיפס לע .ךיכל סוס סולכ
 .ךתשאו ךינבו התא : לוחכע סיעסל 2 וסוגלסי
 םיפטקכ ד ורסללט ןלכמ דב סיטנסו דכל סיטנסס
 סנינס) סילט ה 'יפס .יחה לכמו (פי) : (סט) סטמס
 םינספ וקספ 0% ססכט סוספס ןפ .לכמ םינש :(זפ
 (ל'כ) .והנימל ףועהמ (כ) : סנקנ דספו לכו דסס
 יססילפמו סככד ופיספס לו ססיניפכ וקכדט ןסול

 ; ט'ע שוריפ
 ּאיִבָת לַּכָמ םינש רבי יִלָא ןּופ רָשִּג לס הָביִּת רַעְר

 ןעְַנעְרְכ ייווצ ּוטְסְלאָוְִמ כיל ןופ הג ל
 ןֶבעְל ןיִביילב ןילאזייז דפש תוימקל הָביִת רַד ןיא
 רבא ןייז ןיִלאָ ייווצ איָד ּויִהְ הָנְקְנרָכ ריד טיִמ

 ו עָטְסְנניו םֶר טָּבייִבְש ישר .הָבְְנִא טיִמ
 היא סע רבא צ ןעונ זיא 0

 .ֶבאַרְִּג יי ןופ טה רַע סו | מ יִבְלעַָ ןעוונ
 :ןיטש טעו רעטיוונ איוו וזא אייווצ איוו רעַמ
 מי ןימ רָעייזּוצ יהל תופוע איר ןופ ה (כ)
 .ןיִמ רָעיִִז וצ תומָהָּב איד ןופ גגא הנמל המְַּה
 זא ןיזייונ וצ יהניפל טייטש םּורֶר טֶּבייִרָש יישר

 וצ טֶפַעָהַב יזְןיִבאה סו יד ןופ ןיִמַעָנ לאָז רע
 וצ טֶפַעָהַּב ףיז באה סו יִדןּופ טינ רָּבִא ןימ רֶעיַ
 .עֶלָא טו סָב חנ טאָה א יו ראנ ןיִמ רֶדְִנָ
 ףיז ןופ ןָמּוקג נז תופוע נוא תויח וא תוָחְּ
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 בס ֶּאְו אכ : אָמְיקְל
 לָכָאְתִמְדלביִמלָבִמְהְל
 ל יהיו ול שוב
 דָבְעובכ: לָביִמְלְווהְלּ
 ּהָתָי דיִקָפ יד לכְּכ חנ
 יי רמאו א :דָבִע ןָּבָי

 שנא לָבְו תא לוע
 יִרֶא אָתובְתְל יב

 סולק 7

 :ןִדָה אָרָדּב
 ל במת אד אָריִעְּ
 רֶכְר אָעְבש אָעְבְש
 אָלְדאָריִעַבמּואָּבְקִנ

 אהתיא

 , לק ןירדסנס סמסנס לכפ .פי ןינוליפ ךקוא יכ אך

 הנ ז ו תישארב
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 תפסו לָכִאְי רשא לָבאְמיִלְּכִמ
 : הָלְכֶאְל םהְלו ךל הָיהְו יא
 ותא הָוצ רֶָשֶא לָכְכ הנ שעיו=
 רָמאָיַו * ז * : השע ןַּב םיִהְלֶא
 ָךְתיּבילָּכְו הֶתַאדאְּב חנק הָוהְ
 קיִדִצ יתיאָר ְךִתאִּכ הבתַה"לֶא
 הָמַהְּבִה | לָּכִמי :הֶזִה רוב יִנָפְל
 שיא העבש העְמש ףלירקת הרוהשה

 םירוטה לעב
 ססכו .סדכ5 ססלו ףסוי יכנו 620 'סמכ 'נ סס)ו (62) : 6
 סיל5מסו ודכ5 5וס 3250 ףסוי יכג ומכ . לפספ ןיס ססיפמגלו

 יישר
 שעיו (נכ) : סכ סינכס וסטלוק סכיססט לכו ץז 3
 יתיאר (ל) : (סק ןילדסגס) סכיפס ח ןיטכ סז . חצ
 תגקמ סיכמולט ןסכמ . סיפס קיד למפנ סלו .קידצ
 : (ל'כ) | וינפכ 6לע ולוכו וינפכ םדפ לק" וקכס
 ונדמל לסכפיל סלוסע תוניס סדיפעס . הרוהטה (כ)
 .העבש העבש :(קי ןינוכיע) סלופ טכ דמלכ ט
 ןכקכוק 5וס סלסט ינמיס ןמ דמ6 יכסט סתו6 קודכ) לוכי סוס

 ףלכ5מ '6 לכ ודכ) '6 לכ םומסכסו  םוימסו ויככ) סכ ךכ סדכ)
 םינטגפ לכסננ\ סיליפ> םולומז סיככסכ ססינמגלו סטנו 6ו0 סוו

 םימכח יתפש
 סתו6 ף5 ופכ ,סכוכ כ"כ ז : סעכש םקמ ךוטסכ כיתכ ףסד
 י'עכ> ספקד [ך |: 'וָכ סכוקסמ לככ ₪35 סכרד ופיקססש
 ןגול סוו ס"כקס למלט ועכ סכומס 56 5כ₪ עמסמ מנ םעווד
 ע"ש "וגו ךסק6ו סתפ 5כ ג 25 'ִס במסוו רמסנ כ"ח6 6סד
 כ'פלד ב: סכותס :ןינכ סן 525 סכיקס 36 לכ 6 ןוידעד
 פ'מו (מ'49) סיס ימ. 6פעט יפסכ סיפמטו סיכוסט עדי סנמ
 ךפיס כ'כלו ולכ ןסיגלמו וקטקוק סכיתסמ סכמ גַכ רמו) וכר5וס
 פ"6ו. . (סוכ6 - כוג ססּכ) סעוקש 555 עדוכ ןוסו ףלקנ

 קחוד י"טכ) סוד ל"ו םוגוז סעכט 53 סטלק 6) סכוקסכ סוכמ סענש סעבט הקנס סמ למ)ד סרוק :סג דפ)ד ."םר) סיל כמ
 סכיתס ןופ ןניפכ וקכד 5ל0 לכד .עמסמ .במלמ כט וטוספמד

 טיע שוריפ
 שיִנ יו ןיִּבאַה אייז סאוו איר ןופ נוא טְרַעָּבְלַעָז
 ןיירמ יז ןיִא הָביִת יִרטָה ןיִמ רָרָנַא צ טָפַעָהּב
 גְנּונְעָמְריִוו עָלַא ןופ הגיל הֶמְאִה שמר לכמ ןָמּונג
 ייוָוצ יִלָא יאבְילכַמ פנץ ןימ רָעויַז וצ דֶרָע רד ןופ

 איז תי ריד וצ ןֶמּוק - ןעֶביִלָטיא ןופ
 אוד גוא ָל חק.חמאו ואכ) :יּבֶלּב ןיּבעָל ןיִלאָ
 ןופ לכ רָשָא לַבִאַמ כמ ריִד-'אוצ ןיִמעְנ טָסְלַאָ
 סו ןיִסעְִנ טעו סאָנו קְאונ ןיסע ןעְביִלְטיא
 הָי ןילמאז ןייַא ריד וצ סְד טסְלאְז רד נוא דיל
 וצ נוא ריד אוצ ןייז לאָז םאָד נוא הָלְכַאל םָהָל ל
 ןאַטְג טאָה חנ גוא םנ שש (בכ) :ןיסַע אּוצ איז
 ותא הָצ רָשָא לכ הָביִת יד טעג טָה רע רָמּולְּב
 טָפאַשְג סא טָה טאָנ סו ןיִכאז עַל יונ א פיחלא
 טאנ גוצ חל רמאנ (א) : ןאָמנ רע טה 118-חש
 ה ןוירא ייג רַמּולּב םוק אג םנ וצ שנאזנ טאָה

 נ
 5 ל הש 9

 ןיממו .סינק 555 - ויס 63 סופמטס ןיפמכ 6'סו ןסענוק

 ו טיע שוריפ -
 יא רָניִזִנ זוה ןייד ראָג טיִמ אד הָבָּתַה לא ְּתיִּב לכו

 םּוראוְ הוה רד יִנָפָל קידצ יִתיִאָב מא יִּכ הָביִת רַעָד

 םע ןיִא ריִמ ראפ קידצא ןֶהעָוג ךיִא ּבאָה ףיד
 אָר טייִמָש - סוָו רפ טּביירְש יישר . רוד ןְניִזאָד

 א פֶא רימ ןָנְרעָל ןנאד ןופ םימּת קיצ טינ
 לייט ראָנ ןעַמ טנא ןגוא יד ןיא שטנעַמ םעְר
 ראָנְעֶמ טְנאְז ןנוא יִר רָטְנּוא :נּוא חבש ןייז ןופ
 טעג ןייִלַא םנ טיִמ טאָנ טָה אָר נוא הַבש .ןייז
 קידצ טיִנ רָבְא קיר ןפורג ןא ראָנ םיִא רע טה
 הָמָהָּב רֶביִלמיִא ןופ הרטה המה למ (ב) + םיִמּת
 וטְסְלאְז ל חקת לאְרשי יד ּוצ רוה ןייו טעו יזסוו
 ישָעְּו שי ביז ואב הננש הש ןמענ ריד וצ
 םורר : טֶבייִרָש לשר . בייווא-טימ ןאמ ןייא

 .לרָפ ןפַ .אוצ אי ןופ ןמשכ ןסייִהְג טאָנ טה
 יות לאז רע

 ווש

 : ה מ
 =. צא כו עמל

 , 17% | םירתמ- = תונברק | איד

0% 

 7 ו

: 

 4 = ףל"חק הַתְאָו יי : תּויחְהְל ךיִלַא
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 אָלרֶשֶאהַמַהְּבַהְדִמּוותֶשאְושיִא
 ! ותְשאְו שיא םִיִנָש אוה הרט
 העבש העבש םימשה ףועמ"םני
 "לכ ינפילעערז תויחל הבנו רב

 = ""סולקנוא

 .ןרְפאיה ארד אָהְתיִא
 ףא ג + אבק רד
 אעְבְש אמש אָפשַמ
 אבְקִ רכְר אָעְבש
 יִפַא לע אַז אָמָיְְל
 ירא ד : אָעְרֶא לב
 אעבש רוע ןימיי ןמול

 לע ארממ תחמ אנא הָעָבַש רוע םיִמָיְל וב / : ץראה

 םיִעְּבְרִא ץֶרָאָהְ"לע ריטממ יִכְנָא
 "תֶא יתיחמו הלל םיעבְרִאְו םו
 ינפ לעמ יתישערַשא םּוקיהילָּכ
 . 5יק סיחכז ₪ כ סיככוכ פדונפ ערז פוימ) א"

 סייס 65 'פיגכ .יפישפ לש6 סוקיס (ד) : ןיפו ןימ )ככ ןקו
 מיו סוקיס ל> ₪5 יפיממו 'סעכ 'ג . סוקיס : סיפמס םייסחל

 םימכח יתפש
 ןיעימס ינעמ ויס פוגוו סככס ילדו 555 'ז 536 ויס 89 ןיכוסטס
 506 עדי ןכוספו 'כ סיסמטס ןמו '% ןיכוסטס ןמ חג מקו
 סמוקס עמסמ ך) סקת ביסכד פלק יג 8קידו סכופ דמנש
 סעכס סעכט קב רמסנט סמד * :כ"ג ק"ודו מג דיכ סתוס
 כ ר6טנ דס6ו פוגוו ג ונויסד 'ז ויס ל ןיכד ל'כ ונוויס
 תוגוז ' ויסיט כמימכ 155 סעכט סעכט סרקכ כותכד 601 גוז
 סונם סונפ כג ןמכ ופטלו םי5 ווסי 'ז קוו תופוע 'ז 6
 ותס6ו פופ ויסי סינט ןקולו קופוע ינט ונייסד ותס\ שיש
 סשק ז'עו גוז 655 דח5 רססנ כ'לו סעכס סעכט כג ג'ס
 ותוסו 'ןכ בורקאש ידכ 596 גוז 602 דס5 רפסנ סמל י"טככ
 סכוקס ןמ ותלו5יכ םנש סעעס וקלכק (מ"ק) . ית65מ רמז ל
 וס

 םירוטה לעב

 ןככק ססמ י כיכקיט ידכ |

 ןימְמָי ןיעְּבְרא אעְר
 יִחְמְאְו ןוליל ןיעבראו
 תבע ד אמי לָּכתַ
 : אעְרֶא יִפַא .לעמ

 רבעו 2":
 המדאה

 5טמט סטכ לפו% ססיפגככ לס6 סוקיס 22 ₪61 סוקיס לכ 6
 לוכמ סלק ךכ סס) סיסכ לפועו סכוע כול יפפע !וכמס רוד

 ְי ו יישר
 ףועמ םנ (ג) : וססנכ

 סופס כ דמלו כנדמ כופכס סיכוספנ .'ונו םימשח
 . העבש דוע םימיל .יכ (ד) : םכופמס ןמ
 .קידפס .תלפוסמ לש ולכ6 ימי 'ז ולס (סק ןילדסנס)
 בוטסו 05 סונעכופס פ ככעו ודוככ לע ס'כקס םסס ל
 סנש ל'פ תנסכ סילכ ססמ ס5מקו סלקוסמ לם :ויקונמ
 ןמז כס5 ןמז דוע וסמ .דוע םימיל יכ :חכ ייחל
 סכיני דגל . םוי םיעברא : סנכ כ"ק לע ףסונ סז
 : סיכופמ סלול .לופ5 סללו םילטסל ולקנקמ דלוס

 תוכקנ 'דו סכטקמכ ולעמ = י)וש ססיפוטנ סע ויככ 'גו ופטלו 6ןס סכיפס ןמ וללינכ תוגוז 'ד9 פועוע 'ד  כירקֶס)
 לכ; פסטס ססינע כיכקס סכיתנ ספומיטכ ופטסט וקטלו ספו 'וכ תודוס) ןיכול5 'ד יכ סדופ ןכלק) כ"גס תוגוו 'ד לוכסכ
 '%וכסו סילק6 סוככד .סוכ וכפכ סור6 לוגו ן'כסמו .סיסמעכ ופכ ןימס סויק) דק6 גווו תוגוז 'ו  סוכ לניו דקל דח6
 סידקס ליע) 0  יכסט .פופועמ סומסכ דומלג| סקס .תומסכ יכגו רוסט תופוע יכג כיקכ 69 סמלו פוטקסל ןיפ כ +: לסכי
 וכ זמכ) סעכט סעכפ ןסכ כפכו ןוכוקט םומסכ סידקס ךכלד ל'ו סנומ) סמסכס ןמו וסנימ) ףועסמ כיקכד קומסכל תוסוע
 ס ןכלק סוטמד ניכמ6 סוס 60 5טוכַכ םופוע כיפכ סוס +5 936 ןככק כיכקיט ודכ ' ןילוסט םקיט .סו5 יכס סוקמד
 סוטמ יִמנ תומסכד 6 "ס כ'5 ןכ5ס לכ ינס לע ערז פוית) כיפכ פופועכו תופועד 6ימוד פומסכ 6נימ6 סוסד 'ז םקיל
 ספ ןכ 60 ספד (ע'לק) ל : ש'ע רת5 ןינענ ןכוק י"6כסמו 3'קו 5טיככ כומסכ עקנ ס"מ סעכס תקיל סמ עו קוית)ד

 < כ 7 - שע שוריפ טיע שוריפ
 הָבְקְנַא טיִמ .רָבְא נק רו ןביז גוא ןּיז ןֶמַעְנ .הָביִּמ רעָר ןופ ץיג סור טעו רע ₪ םעָר אנ
 ראה לכי ל ןָמאָו ייל בעל ןזאָל ּוצ ירו תיימל טניִרעְלַג טה חנ וא פָא רימ ןֶנְרעָל ןנאר ןופ וא
 הָעְבָש רש םיִמָל יִּנ (ד : דֶרַע רָצְנאַג רַעְר ףוא טסּוויִג רע טאָה ןעָר ןָנאוַנ ןופ םּוראוו הָרּות
 לֶאָז רע וא רּוהֶמ ןייז טעוו סע הָמַהְּב עָבְלַעוְ
 אוה הָרּוהְמ אל רָשַא הָמַהְּבַה ןָמּו ןָביז ןָמַעָנ ריא ןופ

 פיש רּוהַט ןייז טיִנ ןלַעו] םּוָו תומָהְּב ןופ נא =
 : בייִוַא טיִמ ןאַמַא ואו שי ייווצ ןֶמעָנ טְסְלאָו

 רָטְנּוא םאוָו תופוע יִ ןופ םמָשַה ףשס וא םנ (3
 ּטסְלאְז הגש הָמִש רּוהַט ןַנעָז סו ליִניִפ יִבְלעְִַא ןעַמ טניס אר :טָּביִיִרָש ישר . לָמיִה םַעָב = <

- 
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 לע ריסממ יכְגָא םּורא גאְט ןֶּביִז ןיא אנ םּוראוָו

 פימרא דרע רעָר ףוא ןנְנעַר ןואָל ךיִא לעונ זר
 טְכַעָנ גיִצרַעָפ נוא הלל םיעבראו גאָט גיִצְרַעָפ סי
 ..ראָג ןקעָמ פא לע יא נא םוקיה לָּב תֶ ִתיִחְמ

 ןיפאָשּב ּבאַה ףיא :סוו ישע רג דנאַטָשּב סָר
 טּפייִרש יישר . רֶרָע רַעְר רַפ ןופ חָמְרַאָה יִנָּפ למ

 . ץיִא טָה גוא שייִצַא אנ ןְבַעְגְנ ייז טה היבְקה
 ּג -



 סולקנוא
 יִּד .לכָּכַחִנ דָבעַו ה

 רַּב חן ו: יי הדק

 אָנְפּומְ ןינש האמ תש
 : אערא לע אמ הת
 יהּונְבּו ַחנ .לאעו ד
 יהונְב ישנו :ּהָתְאְו
 טדְַזמ אָתובַתְלהע
 ןמ ח + אָנפִמ יִמ
 מו %- אָדְּב
 אח ל ירו
 כהבה לכְו אָפוע .ןמּו איבד
 : אָעְרִא לע שַחְר יד
 תֶול ולע ןיִרִפ ןיִרְת ט
 רַכָּד אָתובָתְל חנ
 היקפ יד .אמָּכ קה

 יד

 יהָמְדֶאְה

 , גנק 8רסכ ג סיחספ סמסכס ןפ . טפ ןירדסס ןכ פנו אך

 יישר
 . וינבו חנ (₪ :סכיפ וקפינ סו .חנ שעיו (ס)
 סטמס םימטסב ורססנט יפל דל סיטנסו דכ) סיטנסס
 . לובמה ימ ינפמ : כעל: יוככ סלועספ ינפפ מ
 סכיס ןימסמ וניסו ןימסמ סיס סנמס יטטקמ םג ףס
 ואב (פ) : סימס וסוקסדמ דע סכיתל סנכנ לו לוכמס

 וופוס סלכ . םינש םינש : ןסטספפ 1 , חנ לא <

 כ'ג יפכ ןכנ ?וכמ דומ 5וכי 652 שול ס"גקס 1) ןסנ< דע
 . ש'ע שוריפ

 איר ןנעָז סֶד גאַט ןּביַז תוינערופ םעד ןטְלאהְג
 זיא רַע,סאוָו הלשּותִמ ןופ תוליִבא יד ןּופ געָט
 טאַהְג סָח טאָג טָה ןיִּבְראָטָשִג טייַצ  רַעַר ןיא
 טיִמ גאַט ןּביו טֶראווְג טה וא רובָּב ןייז ףוא
 ַחנ וא ו והוצ רָשָא לכנ מנ שו (ה) + לּוּבַמ םַעָד
 זיא סד ןטאּבג םיא טה טאָנ וו 18 ןאטנ טה
 שש ב חנו ( : הָביּמ רַעָד ןיא ןָמּוקנ זיא רֶע וו
 ןעועִג טְלַא לאמ טְסְנַעֶר זיִא ַחנ נוא הָנָש תואמ
 רעְד זא ץראה לע םימ היה לובמהו ראו טרדנוה סקעז

 אכיו () : ררע רעד ףוא רֶסאּוו ןעווינ זיא לובִמ <
 יִשְנ ותשא ןיז עָנייז טימ ןמּוקג זיא ַחְנ נוא ויני חג
 ותא ןיז ענייז ןופ רָביוַו יד נוא בייוו ןייז בוא וב

 ָצ םיִא טיִמ ןמּוקג ןֶנעָז יז רָמּולְּב םיִא טיִמ
 םִעָד רָפ ליגמה ימ יעפמ הבית רַעָד ןיא הָביִפִב
 טאָה חנ טּביירְש יישר . לוב םִעָד ןופ רָסאַמ
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 ב

 גו י : הָוהְי והָוצ
 :ץראַה"לעםימ הָיה לּובמהְו הָנש

 0 הל חנ ז תישארב

 רש לָבְּכ חנ שעיו ח
 תואמ ששב חנו יג

\- 

 ייִנָבהיִשְנ תשא ויִנָבּוחנ אביי
 :לּובַמַה ימ ינפמ הבתהילֶא ותא
 "מו הָרהֶטַה .הָמהְבַהְהְוִמ "

 "ייןמו הָרִמ הָנְניִאִרַשַא הָמַהב
 "לע, שמרזירָשָא לכו ףועה
 דלָא ואב םינש םינָשיזהמְדאְה
 .רשאפ הבנו רכז הָבְתַהיִא חֶנ

 הוצ

 םימכחה יתפש

 י'טכל ספקד כ"ג מ : 'יפכ כופכס רכוט סימי סטכטס )ס ןינע
 קופמ סט ןכ חנו סינימ לוע)ד 6כקכ 'וגו םג 5כיו ךמס סמל
 עידוס) 556 'וגו םג 6כיו ךכסס לע .סימ סיס )וכמס| סנש
 סלועסו סוס ?וכמסש ינפמ סטמס םומסתכ וכסש) סמ) סעטס
 רמוטכ 'וגו ויגכו םג שכיו ויכמ6 כיקכ ס"עו כע5כ וולט סיס
 רמסס ספו וטמט 601 דכ) סיטנסו דכ) סיטנסס וכ ס'מ
 סנט יפכ וגייס סיס םימסתב רתומב פ"עס יכס כ"ג ותפולוכ
 ןמקל י"טכופדכ .לוכמס רמ6 סוככו סולפכ קוסע> ג6וד סיס
 + 0 םיעכמ ולכוס כ'כ6ד 1 : ל'כ לקו 'וגו וינכו הנ שליו

 ט'ע שוריפ
 לובמ רער וא טּבייִלְננ טיִנ נוא טָּבייִלְגְג אוי
 ןיא ןננאגג ןיירא טיִנ רע זיא םורד ןַמּוק טעו

 ץיִבָא םיִא .ןֶּבאָה רָסאְ יִ יב הָביִּת רַעָר
 תּומָהְּב איִד .ןּופ הָדהְטַה המנה ןמ (ח) : ןסוטשג
 = איר ןופ נגא הָריהְפ הָנניִא רַשא המרה ןמו תורוהט

 יד ןופ נוא ףלק מי רוהט טיִנ ןנַעָו סוו תומָהְּב
 סוו םַעְלא ןופ גוא הָסְדִאִה לע שמור שא לכו תופוע
 רָמּולּביווָצ פיש סיגש \ט) : רע רֶעְר ףוא טבירק
 רצ ןָמּוקנ ייז ןנעָנ חָביִחַה לא חג לא ואב םייוַו ראָּפ

 הָבקְנִַא טימ רֶכְזַ הִִָּּ רש הָביִּת רַעָר ןיִא םנ
 םֶע רבא ייוָצ ןמּוקנןנעו ןטסנינייונ םוצ רָמולְּ
 יז וצ ןָמּוקְג ןֶנעְו סו םינימ עְבְלעְא ןעוננ וא
 תֶא טמא הז רָשַאָכ ןנאטש זיא ןבוא יונ וא ראָפ
 נוא יהמ ) + חב ּוצ ט5אַשְג טה טאָנ יו וזַא ₪
 בי איד ןופ ףוס םוצ פימיה תמשל זעווג זיא סע

 כ 2 , 7

 0% \ ל



 חנ ז תישארב 10

 תַעְבְשְל יהיו :ַחְניִתֶאיִהלֶאהְוצ
 :ץיראה"ילע ויִה לובמהימוםימיה
 חנייחְל הָנָש תואְמישָש תַנָשָּב *

 טולקנוא

 ןמל הוי: מנ תי
 אְָפומיִמּו ןימוי תעש
 : אעְרַא לע וה
 מ
 אַהְרִִּבַחִנ יחל יש

 אשעתמש אינת םוי רשעדהיהעבשְּב ינשה שב

 דלָּכ ּועְקְבִנ הזה םויִּכ שדחל
 הָבִר םוְהָת תוניעמ
 ילעםשנה יהיו ּוחַתְפִנ םִיִמָשַה
 םו" םיִעְבְרא ץֶרָאַה

 אָמַיְּב .אָחְרִל אָמי
 לָּכ עְזבתא :ןידָס
 אָּבִר אָמוהִת יִעּוּבַמ

 :ּוחָתַפְתא אָימְש יּוכְו
 תַחָנ אָרְמִמ הָוהְו בי
 ןיעבְרַא - אערמ לע
 :ןוליל ןיעּבְרְו ןימְס

 ןרכב

 תָּבְרִאְו

 םיעכְראו

 חנ תֶשָאְו הָניִנְּב תֶּפָיְו םחוימשו
 , ופ אפוי קוכרשו תשלשו . תק ןילדכנס ופ =פוי לכ ּופקבנ . 6' סט" עמ קנעכ . פק ןירדספ פשט יסיו אר

 םירוטה לעב
 ימיל 'פינכ , סיפיס תפכשכ (י) : 60חו כלסשס ו סיסס כשוש

 םימכח יתפש
 ךל קת סלוסטס סמסכס לכמ גיפכ 60 ך) סטקפ כ'30ד ₪
 לוק)ק לע סכומט סעיקכ סססכ לו (מ'לק) / : סטנט סעכמ
 : תוניעמס תרוכגתל ספיס ת6וס סעיקכס לכ6 ופליכשו עקכנס
 : ליעלד סוס סווכד 6ומוד סי) ועכיפ סוס סויכ כ'6ד 5

 . ץראח לע םשגה יהיו (כי) : סכל סוספכ וקנש

 בזטכ וככי סו . טרוס) סוי לטפ סעכטכ (6י) : סלטותמ 6
 ג = יישר

 ינשה שדחב (פי) : סוגכ ויס סופפס ןמ ם סז ןממכ
 ויס סז רמוס עסוסי 'כ ןוקסכמ סז רמופ .כזעילס יכל
 םוחת : ןסימימ ע פיפוסכ . ועקבנ : (סק ןילדסנס)
 סדסס קעכ סבלכ וססמ סס סדמ דגנכ סדמ , הבר
 ןדילוס .ןדיכוססכ 656 לוכמס יסיו כמוס לוס ןלסלו

 ןינטס ןמ 'פ סוי ןיש . 'ונו םוי םיעברא : לוכמל ויס וכזמ סלטכו סכלכ ימפג ויסי ולופי 06 סימסלכ-
 יכככ .ויגסכב ה'ככ .סילכ סוי סיעכל6 ופ5מנ סוכיעמ לכ ועקככ סזס סוינ כיסכ ירסמ ומע וליל ןיסט יפל
 .םויה םצעב (גי) + וילפכמ ס"כו ןופסלממ כ'ו יכס כסמ דסלו למ דספ ןכדסכ ןינמכ סיטדמסס רזעומל
 ןינלוסו .ספוס ןילכוט וטל ם סכיפל סנככ ופופ סיפוק וגס ולי6 סילמופ ולוד .ינכ ויסק כופכס ךדפל . הזה

 טיע שוריפ
 םִעְר ןופ רָמאוו סר נוא ץראה לע יה ליגמה ימי געש
 שש תַנְשַּ (אי) : דִרָע רַעָד ףוא ןעוָוג ויִא לּוּבַמ
 ראי ןָטרָדְנוה סקַעָז םַעָד ןימ ג יל האש תואמ
 טְלַא זיא ַחנ טָסייַה סֶר מנ ןופ גאט ּבַעָל יד ןופ
 סעד ןיִא ינשה שת ראָי טרה סקעז עט
 גאַט צבי ןיצ שול םיי רש הָנִבַשַּב שךוח ןרָדְנַא
 ישקְנ גאָ ןיִניִּבְלַעָו םַעָר ןיא חה פייב שיח ןיא
 על חבר פיה תונמ לכ ןשלאָפְשג ןראוו ןנעז

 סימשה תיגר טנור פָא סורג םעְד ץפ ןלאווק |

 ןראָט ןנעָנ לָמיַה םַעָר ןופ רָמְצְנָּפ יד נוא יחמפ>
 ןראוו זיא סע נא ץֶרמִה לע שנה יהב (בי) : טניִפַעָב

 תָלְ םיעבְראו פ* שיא רֶרָע רעָד ףוא ןֶנעָר רע

 ט'ע .שוריפ
 טנעְרָּפ ישר . טֶכעָנ גיִצְרַעָפ נוא גאָט גיִצרַעָפ
 ףוא ןעוָננ יא ןִנעְב רעָר אָר טייִטָש סו רפ
 ויָא לּּבַמ רַעָד טייטש ריו נּוא ררע רַעְר
 ה'בקה ומ ץורי רָר זיא דֶרָע רעד ףוא ןעוֶג
 יִר בוא תּונָמַחר טיִמ ןְרַעְדְיִנ פאְרַא טֶכאַמְנ טָה
 ץינ רָפאו יִד טעו ןאָמ הָבּושִת ןלעו) טייל
 ןאָטְג טינ רָּבְמ ןְּבאָה ייז גוא הָכְרּב ןופ ןְגַעְר
 : למ וצ ןראוָוג רָמאּוו יד ןֶנעָז הָבּושַת ןייק
 םעְר .ןופ טייקרטול םעְד .ןיא הוה םויה סצעב (גי)
 חג יִנָב פה םחו םשו רב ןמּוקנ זיא רַע חג יב גאָט

 5 תָשַאְו חג ןופ רֶדְניִק יר תפיו םחו םש טימ
 = *יִרְר יִד  נגא יב יש; תשלשו םנ ןופ בייוו סר נוא



 ה . רי 0-2

 לכה הנ ז תישארב סולקתא

 5 .?הָבְתַה"ְא םֶתַאויִנְכְ"יִשנ תשְלשו ןדק אסי מממ >
 פי סה םשו | ַחנלאע

 הכ"בו העמל הָיִחַהייִלְב המה 7' םנ תהא .חנ יב
 : . .אָתּובָתְל ןוהמ) שמְרְה"י"ילְב הנימְל הָמִהְּבַה יקונב יש אָמל
 לכ והגימל .ץראת"'לע שמרה אָתְיַח לבו ןונַא די

 לע שחרד אשחר לָבְ : םָנְּבילְּכ רופְצ לָּ וחניִמ ףועה
 םינש הב תהדילא חיל יא ואביו ומ אָפעלְבו יהוזלאערא
 לב רפצ לּכ י יהל
 תור וכירָשא רָשְּבַהיִלָּבַמ םינש םע ולעו ומ + הַרָפְּ

 ילָכמ הבקנו רכז םיִאְּבַהְו י :םייח רב רז חו זמ +ןףרלקד ןיִרִּת ןיִרּתאָתובְתְלז הנ
 ּהָב יִד אָרְסְּב לָּבִמ

 םיחלא ותאה וצ רש אָּכ ואָּב רט שב אילת זט + יחד אָחּור
 יי , !עק סיתכז רכז סי 6 א / לָבַמ אבקְנו רב

 ||. היטיב יי ןנצו ונ ּהָתַי דיקפ יד אָמְּכ .ולע אהב

 6 נה ל
 ססס .ךל סהיכ5מ .15כ  ןפקכ ומכ למול לככוכז סע .'וגו סיסכסו = 'יגכ סימסס תוכול6ו .לוכמס דלי סדוסל בוט .ןינמק "ססימ*
 רועש .ד"מָכ פכדו ססינפמ ונע ד"מכ וסוו ססופלמ וע .ימכ = ךדילו טכס 'וסמכ '3 . סיסכסו (וט) : ספיכמ סיככל ינש סקלש

 םימכח יתפש יישר

 סג 5סד זמלע נסב ףנכו ופפט ינפכ רופ5 רמספ 36 כמוטכ צ | כבל הסלכו סלל .ינועל וסינכמ 6 ס'נקס לכמ6 ותוס
 ףו6 כ"6 ופנע ינפב סוס ףנכ לכ ילד יפג 15 ףנכ שי רופל | לם בופ5 צ םוס קוכד .ףנכ לכ רופצ ולי : סוקי ימ
 יתנכ ףנכ תויסג ןכתי 62 יכ סכיפ) ומע 163 .ףנכ לכס רמ6ק סכקיו) .ומכ סל 5 סז ףנכ) סיכנס תוככל ףנכ ןימ לכ

 ףנכ כתכמל ךיל5 סמ) .ךכוסו קרפמו 'וכו 5וס קוכד 626 ףוע 9 /

 וכו ףנכ לכ רפול ךיוס ךופ דועו ףנכ ףוע) סיס פוס *טיססד לוכל ןלכ ףל סלופ סלט יופפמ ויפנכב וחופ עסמו 5
 לסד סיכגס עפסמ 6 .רופ3 תועמטמ לכ6 ףנכ טו סס) סגד סיכגס .קוככ) ףנכ ןומ לכ ןכתמו סלוענט סיפנכס כ רופ59 שי
 סיכגמו :ףנכ 9 ןופט כד ןניטעממ | סוסו ףנכ לופ5 לכ ומכ ןניטכד יוס קוכד סוס 5 וגס 'יפ )"פרסמו 6ןס לופפ ו

 טיע שוריפ טע שוריפ
 סאו ץֶראה לע שמורה גנּונמדיוו יילְרַע סֶכיִלְטיִא ן ןנעְו יוז רמ מול ייז טיִמ סָּמִא ןיז עְנְייז ןופ רָּבייו

 ףועָה לב ןימ ןייז וצ והנימל .ררע רַעְד ףוא טכירק .הָביֶּת רעָר וצ הָבִּהַה לֶא יז טימ ןמּוקג ךוא

 ריפצ ל ןומ ןייז וצ ףוע ןימ בולט נוא והמל \םאָד (הזה סויה סצמ) טיפש ורד טֶּבייִרָש יישר
 טה םוָו ןימ סֶבילְמיא ןופ ףֶנָכ לָּ לי וליל סער ןופ טויל יד זא קּוסּפ רַעְר ףיִמ טֶניִרעְל

 ַחנ לא ואבו :(וט) ; ןקירָשייה וליִפַא רַמּולּ לג יל טעוָו חנ זא ןהעז ןלעוו רימ זא טֶנאָזנ ןָּבאָה רוד

 הָביִּת רַעָר וצ ַחנ ּוצ ןֶמּוקְנ ןֶנעָז ייַז נוא הֶכִפמ א הָביִּת אי ריִמ ןלַעוו הָביִּת.רַעָר ןיא ןייג ןייִרָא

 ןופ םייח חור וב רֶשֶא רָשָבַה לָּכַמ סייוו ראָּפ פְנָש שש םּורָד ןָנֶגְראה ריִמ ןלע וו םיא נּוא ןכַעְרְּב וצ

 רָיִרְּבעְלִא םיִא ןיא ןדנאַה רַפ זיא סו רבי עא רַמּולּב ('וכו ַחְנ אב הזה םויה םָצְעַב) טנאזג טאָג טאָה

 הָנַנורֶכ זֶמּוקְג ןנעַז סו יד נוא סיינה זמ: םּוטָא ןָנְנעְרּב ןיירַא םיא ףךיא לַעוָו גאָט ןלעה ןטיִמ ןוא

 רֶכְזא רבי עֶלֶא ןופ ןָמּוקנ .ןנעז יאָב רֶשְּב למ רימ נוא מעז 2 טייל יִלֶא הבית ו

 םָאָג איוו וזא םיהְלֶא ותא הָי, רָשאק הָבְקְנ ןווא טיִמ

 ןֶסאְלְש רפ טה אנ נּוא יי רוגסוו טפאַשג םיא טָה

 אנ טְייִרש יישר . םִא נעו ןופ ירמ הָביִת יר
 ןרָעָּב טימ רב | יח ןלגנר םּורֶא טֶכאַמָנ טָה



- 

 חנ ו תישארב 12
%( 

 = םולקנוא

 גיל הפס יהיו * שש ; ןדעב הָוהְי רָנָסיִו

 םיִעבְרִא .לובפה

 : םימה יִנְפילע הבת
 ופְכיו ץראְהילע דֶאְמ דפ ורב
 תחת"רָשֶא םיהבגַה םיִרָהָה"ילְּ
 | כ הָמִא הרשע שָמִח י :םיִמָשהיִלְּ
 , כ ספוי סרפפ 255 א'[ך

 םימבח יתפש
 ")כ :(0'םרסמ) רופפ 6רקנ 690 ינפמ טעומפ סוס כ'ג
 סנכנו "סכופס סטע לכ ירס ודעכ 'ס רוגסיו ו5מ כ"55ד
 ם'מ וסומ כ"פ 595 - סדי לע לפסל ידכ וסוטט ומכ ןקוקכ
 י"ע 'יפ (י"פנ) ך : ללוס 62 סו ילולו "וגו יקומקסו סנקפמ
 : סימס ןמ ותכוגס לוס וז סכות) סנכילו סכיפס תומע) וסוויט
 6 סמלו סימס ופדג רככ סוי סועככ6 כמ5 י"טכ) ספקד ש
 סוס 56 כ"פד תר : 'וכו םטקוטמ ₪35 רככ סכיפס פסנקנ
 'וגו .לוכמס יסיו 6כקכ .ל")ס  לוכמס ינפמ סומס .פורכנפס
 לפמ סרתו סכיקס 95 ולפיו 'וגו דו6מ וכריו סומס וכָכגיו
 ףוסכ) סופס ולכגיו .כוקכ יכס) ילדו 556 "וגו ךנפו פס
 655 .סוי 'פס ךופכב לוכמס ונפמ סיס 5% םרונגקסמ רמוכ
 וככגק) 1 ונפמו :ןיג5מ ס)וע סוסתס סיסט לפוככ וינפמ
 סימכג וקספ רככ-ירסט רה6 ןינעכ ןרופ ס"פכסו , קודו סימס
 קכונגת סיס סוי סיעכר6 ךוקכ רמוכ רכפ5 יפו סו! '5 ףוסמ
 'כע סוסקס ןמ ינטסו לןכמס ימנמ סיס ןוכסכס םכוכגפ רמול

 ט"ע שוריפ .
 םיִעָשְר איד תיִנרהְנ ןָּבאָה נוא ןָבייל טימ נּוא
 רַעָר וא ןֶבעְרּב וצ הָביִמ יד טל ןְּבאַה סמ
 םיִ ןָנעְקא ןֶסאַלש רֶפ טָה רע זיא טשּפ רָמשפ
 וצ טיִנ לאָז הָביִּמ יד רמּולְּב רֶסאוַו םַעָד רּפ
 םעָר ןופ טייקראמש סֶר .תמחכ ןרעוו ןבאָרְב
 ןעוג זיִא .לּוּבמ רַעָד וא לונמהייחו זי) : ראו
 ררע רַעְר ףוא געְמ גיִצְרַעְפ ץֶעַה לע םזי םיִעָבְַ
 ואשר טרעמג ףיז ןֶּבאָה רֶסוַו יד נוא סה וברי

 ד-<= לע סרו הבית יד ןגארְטנ ןֶּבאָה יז נוא הב תא

 .רעָ ןופ ןיִּבּוהָנ ףוא ןֶרַאוָו ויא איז נוא ץֶרָָמ

 ףיט ןנְנאַנְ זיא הָביִת איד טְּבייִרְש ישר . רֶדָע
 גוא פימח וי חיו : ןלייִא עְלִע רֶסאַוו םַעָד ןַא = =

 טרָָּבְלעַ יז ןופ טקראמשנ ףיז ןּבאָה רֶסאּוַנ יח |

 ץֶרָאָהְלע םּ
 הָבּתחַה"תַא ּואשיו םיִמה וָּבְרִיו

 םימה רבנו" :ץֶראַה לעמ מ
 לתו ץראָהְ"ילע דֶאְמ ובר

 ןיעברַא אנפּוט הָוהְזי *5
 איוסו אערא לע ןימוי
 אָתובְת תי ּולָמְנּו אָימ
  אעְרא לעמ תמר
 ואימו אמ ופיקתו חי

 לע אָחְבְת אָבְלהַמּו
 םימהו ל אמו טי: אמ יִפַ

 יד .אָמָב אוט לָּכ
 + אָיִמְש .לָּכ .תוחַת

 ןימא"ירשע שמח
 אלעלמ הלעמלמ

 : יישר
 ןמס .ודעב 'ה רגסיו (זט) : (ספונ םיפכמ ןימ לכ
 ןיסו . קויכלו סיכוד סכיתס ףיקס סולכב סלט .ק וילע
 ..סיפס ןפ ר ודנגכ כנס פכקמ לט ופוטפו , ססב שינכוס
 -דעב (כ םיססרכ) פוס דגנכ '5 מקמכמ דעב לכ ןכו
 רוט דעב .רוע (כ כויל) .ךינכ דעכו ךדעכ \ססכ לכ
 .דגנְכ ךידכט דע לנפסס (כי 5'ט) ידעב .ןנמ (נ סילספ)
 יססיס סעקופמ . ץראה לעמ םרתו ,(גי) : ךידכע
 יססנקמ סעקוממס סנועכ סניפסכ סמס 5" סימכ ש
 . ורבניו (םי) :וסיכוי ונינפפפ סולכקמו  סיפב
 . הלעמלמ המא הרשע שמח (כ) :ןקינפפ ת
 :ימסרכ סימס וומספ כספל א סיכסס לכ סכוג לט סלעמל
 .פרכס ןיפו .סוי ן'ק ןכ5ס ?ע סימס ולכניו כיקכ יכסכ סו

 יו סמ6 ץ"ט ןרחס ןמ סנעמ לפליד י"טכ כמ פ'לו א :

 5 א טע שוריפ
 יטְרַעָמְנ רָעיַז ףיִזְְּבאָה אייז גוא ץֶרָמַה ל ראס ובד
 :הָביִת יד וא סימה יִנּפ לע הבה לתו ררע רעָד ףוא
 דאמ דאמ בג סימהו (טי : רֶסאוו םד ףואןְנגאגג זיא
 : יטקרטשינ עי ףיז ןבאָה ןרָסא יִד גוא זֶה ל
 יטקעְרּב ןֶראוָו ןָנעָז יז נּוא יסָנּמ דֶרָע רֶד ףוא

 יש (כ) : לָמיִה םעְד רנו ןֶנעָז יז םוָו פִיִמָשה ל מ רש גְרעָב עבה עָלַא ינננק סי
 ןָבאָה מ ירננ ףוה ןלייצ ןצְמּופ הלל ה ה

 סי יבוא ןופ טקראטשג ןרָסאּנ איד
 = ףאָנ רָּמולְּב גרַעָּב יִר טקַעְרַּב ןראוַו ןָנעֶז ייז נוא
 - איר טיפ ןראווג ףייל ויא רָמאוו םָר ַא םעָר
 .ךעונג רֶכַעָה ףאָנ ןרסאונ יד יא גרַעָּב ץיְּש
 . לת ואכו : גרעב יש אד רבי ןלייצ ןצפופ



 סולקנא

 אמ . ופיקת אָלְעְלַמ
 : אָיְרּומ  ּואיִפְחְתַאְו
 אָרְסִּב לָּב תיִמּו אכ
 אערא לע שח
 אָריִעְבְכּו = אָפְעְּ
 אשחר לָבְּו אָתְחְבּ
 לכו .אערמ לע שח
 יִד לכ בכ : אָשְנַא
 ןייחד .אָחור אָתְמַש
 יִּד לּכָמ יִהּופְנְּ
 : ומ | אָמְְבְִּ
 לָּכ < תי = אָחְמּו כ
 יפא לע יִּד אָמּוקְי
 דע. אְָנֶאַמ אא
 דת אשה
 אָיִמָשד אָפע
 אעְרַא מ ּואיִחְמְתא
20 

 : ידו

 הֶלעַמְלִמ

 ןרָשה"לֶכְב
 "יתַמְשנ רשא לכ יי:םֶדָאְה לֶכְ
 רשא לָּכַמ ויפָאְּב םייח חור
 היִרָּכְהתֶא חמיו :ּותִמ הָבְרְחְּב
 תֶמְרֶאַה ינפיילע | רשֶא !םוקיה
 ידעו שָמְרידע הָמַהְּבדִע םֶרְפִמ
 ץראהךמ ּוחפיו םימשה ףוע
 :הָבַּתַּב ותא רשאְו חנא רֶאְשו
 גיק .סיתכ! תֶק .ןירדסנס גי ןיטודיק רפ5 )כמ , ספ סטופ ספ (פוי רפת לכ אך

 . תק ןירדסנפ חי ןיכוריע גיק ככש חס םוכרכ קח חמיו .זמ םורוככ

 םירוטה לעב

 3יזל חנ ז תישארב

 כו .םימה ורב
 שמרה ו רָשְּבילָּב עוני :םיִרְהַה
 היחְבו הָמַהְּבְבּו ףועב ץֶרָאַהילע

 שה ץרפההלע ץר

 ורבגיו

 : תפ 'ונכ םכ ך6 : כ5כנ גוט ף6ש רמו פוכר) 006 טופימ רק טזמימ ןי6 מכ ך6 ר6שיו (גכ) : סלפס
 יישר

 סול ל5 ב ספיפנ . םייח חור תמשנ (ככ) : סילסס
 ןיכדסנס) סיכע סיגד נ לו .הברחב רשא :סייפ
 לָעְּפַַו * ויפו פוס ד לעפינ 5 . חמיו (סכ) : (סק
 ס'ס ספוסט רך סכיק לכ ןָבינ ןֶפיו ה קכזנמ פוסו
 דוקנ ספסככ ד"'וי ו"ו .ןסט פוקעכ סנק סקמ סב
 םרדפו ומומפ וסז סג דכל . חנ ךא : ד'ויס סספ קריחכ
 סויקסו קומסכס םלוטמ ז"סד סולו םכוג (ל'3) 0

 םימכח יתפש
 ףסכיו כופכ 6רקכו סיפס ןמ וסכפנ 6 סיסוכגס סולס כ'סד
 רט6 לכ (ע'כ6לס) .ב ::?'וכו סנעפל פ') סיסו5נס סוכסס לכ
 ּפפכ ס'סֶבס לכ6 . ודכ) סדסס 36 ככ ןיפ .סייק קוכ תמסנ
 בש סמיטנ וכ" טופ רפולכ סויח םוכ )0 .סמיס) לוס 'ביגסו
 רכנ 5קודד ספטנ קומסככ ןי6 6סד ספכנ )"5 לכ5 סויס םוכ
 .פומסכ .יכג 6 ככ6 סייח תמטג ויפ6כ פיו כיתכ סדמס
 תיפטס יכ ורמסכ י"סר ןויכ סול 8מכו (פ'5ק) ג : סופועו סויתו
 1 7 כ"ס 6כקו ינקק 6 סוגד ו9סו סיקו סמסכ וניפמ רסכ לכ

 לק ןיננפ לעפיו ך : סיכט סיגד 65 לכ6 ןכפס לע כיקכד ע
 ןויכ י"טככ סטקד זך : ןכ5ס ןמ .וקסיו ופכ לטפנ  ןינכו ליעפיו 'ל 59 5לןי סח סידפוע ססט קל ןסיו 5כי\ לקממ
 קרוגמ וסט ןכפמו לקס .ןינכמ 5וסכ ןפקכ ספוו דוקנ פנו דככס ןינכמ פוקט ק"ריסכ פיו דוק) ספל לעפיו 5 וסע
 : .תונורג סוסש 'םס ינפפ ה"תפכ ס'מד 5סו ןסיו לקשממ 5וסכ ס"תכס 'יפכ 59דו ק'כיסכ ד"וי כ"ג = דוקנד ןבוו ןפיו

 : ד'ווס סמק ק'כיס דוקנ סמכ וסלוככ סעט ספ +"פכ) ספקד

 ט"'ע שוריפ :
 שַמירָה רָבייִל עָלַא רֶשָב לּכְזְננאַג ראפויא סע נוא
 ןיִא ףלִּב ררע רעְד ףוא יז דְנעמדיוו סו זֶה לע
 תּויַח ןיא נוא תומהב ןיא גוא הִֶחְּו המכבי תופוע
 סו גנונמריונ על וא ץֶרֶָה לע ץרשה ץֶרָשה לב

 עָלַא וא רק לכו רֶרָע רַעָר ףוא ןִנעֶמְריוו טוט
 סייָמ מור תַמְשִנ ישא םֶביִלָמיִצ לכ \בכ) + "ןשֶטְנִעַמ

 םּוטָא ןָניִרְנְּבַעַל ןייא .ןרנאה רפ זיא סאו ייפ
 וו ץֶלַ ןופ בב רש לכס רֶבַעָל ואָנ עניי ןיצ
 ןּבְראָמְטיִג עלא ןֶנענ יס שינקירט 'רַעְר ףוא

 טועימ ךלו םג ך6 כיפכד ל"יו 61 לכ י"סר) ל'גמ ק'תו ז

 טיע שוריפ
 יסאר ראְנזִא ןנרעְל ךיִמ ליִמ סֶר טּבייִרַש יישר

 רָּבִא ןּבְראמְנ נע שינקירמ רעְר ףוא סאו
 רַע נוא חטו(גכ : םָי םִעָר ןופ שיּפ איִר טיִנ

 .רנמָשּב סֶד ראָנ סקי כ א טקעְמג פָא טאָה
 וסר יוכופדאפ הרע רד ףוא םוָ הָסְדִאַה ינּף- לל שא
 רַעָר ןופ-זדָאָמ ומ טקעַמג פא ןְראוו ןֶנעָז ייז נוא
 -רָביִא זיא ןיולא חנ ראָנ נוא מג א רצָשִג רע
 ןעונג ךןנעָז סאוו אוד נוא הָבִסב יא רש ןָּביִלבג
 :םִּבייִרָש שֶרְדָמ רֶעְר . הָביִת רַעָר ןיא םיא םיִב

 כ /
 ל רש 2 ב,
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 םישמח ץֶרָאָהְילע םימה ורבנו יי
 "תֶא םיהלָא רָּכְזיו *ח :םוי תאמו
 יִלָּכְתַאְו הֶיִחָהיילְּכ תאו חנ
 רָבַעַו הָכִּתַּכ ותא רֶשא הָמַהְּבַה
 וכשיו ץראהילע. חור םיִהְלַא
 םוהת תניעמ ּורכסיו * : םימה
 . גיק סיתתו תק ןירדסטס כי 6'ר סיעס טשיו אך

 םימכח יתפש
 עעמסמ סוס ומנע םג 556 עעמ) רבד סוס ן6כ ןו6ו 5וס =
 רפסס עמסמ 6כסמ (מ'5ק) זך : 'וכו סנוג סוסט ופסונגמ +

 סוכז יפמ .כ'נ6ד ןיקיקזמס י"ע 5 ןמלעמ ופיסמס םומסכס
 וסומ סכוקכ וטמע 595 ןיכמ6 רמפס סממ עמקמ ןכ] ונפל

 סוכד ל"י תוכז ינומ ינסל ךוכטלוסד 60ו (י"סנ) ,ןמלע לע 'ופ -
 סנועפ .סו ןופד .סוטמ יגס 52 ןכל סלוק סכרד ופימטס ₪
 'ד קוכמ פכסמב 'ירמסר ג"ע6ן) סכוכע תעינמ 636 סמ

 סוטנמ סטועכ לכס ול ןונפונ סכיכע ככע 521 כטווס לכ ג'כ =
 לוטינו סכיכע ודול 6כפכ יכוימד ט'ל ףד ןיסודיקכ ןנוכמ6 60
 תוטילפ וסזט סכיקכ וטמט 6)ש תוכו) כ"ג ךורטוס ןכ) (סנממ
 סוטמ יגס 55 יעג .דוח) שמעט יססכו . ססל רתופַכ ףוגס
 םומסתכ וכספנפ וגופמ 6כד ספועו סוופמ וני6ס ימכ פ5ק יוסד
 וגכסו כרס כקכד 501 . 6נממכ .רסוש דוק) וינּכו םנכד סכיקכ
 סמפעמד ל"ו םימטפכ ולספנ סומו סמסכס ףסס דיגמ ןפכ
 סוס ילד י"טכ) סטקד מ : י'טס קריזנכ 591 רוסילס ולכק

 =. אָתובְתְּב הָמִע יִדָ
 :לע .אימ ופיקתו דכ

 ןישְמִחְי הָאְכ אָעְרַא
 תי יי ריבדו א + ןימוי
 תו אָתַַח לָּב תַ חג
 ּהָמַע יִּך אָריִעְּב לָּב
0 
 חנו אערא לע אָחּור
 ּורָבתִסְאְו ב : אָיַמ

 יעובמ
 תבראו

 יישר

 יפסמ) רמסכ וולעו וטיכסו ילסל תוכוזמ כסיסמ סולמוס םיו
 סז . םיהלא רכזיו (פ) : סלוטי ןכסכ קיד5 ןס (פי
 קנפפ 'ע סימסכ סדמל סכפסנ) שוס ןידס סדמ ספר
 .סדמ) סימסל .םדמ םכפוס סיעטל לט ןפעטכו סיקידלס
 סדסס םעב סכב וכ 'ס סכיו (ו תיטסככ) למסנס ןידס
 רכזיו : סימסל םדע סמ סוסו ססמ6 'ס למקיו וגו
 פוכז  תומסכל ססל לכז סמ .  'ונו חנ תא םיהלא
 : סכיקכ וטמט לקו ח ןכ5 סדוק סכלד וסימפס ללכ
 סלכע ססנסו ם ןיפומנפ סול .חור םיהלא רבעיו
 ומכ . וכשיו : ןכפס יקסע לע . ץראה לע : וינפל
 : סממ קמנס 'ל ךלמסס שמס  ךוטכ (3 לקספ)
 םוניעמ לכ ביסכ וקספנככ . תניעמ ורכסיו (כ)
 ססכ םיפ ןפוס ססמ וכויסטנש יכל לכ ביסכ ןיס ןסכו

 ביפכ 60 טממ םוכ יסד וקסכוס נ"6 , סימ ולוי וקוכ כמי ביפכ 5סד ונוס סו סימס וקוטיו כ'ח5 כיפכ 60 טפפ סוכ
 ןרמס ;עד בופט ופ6 ןימוסנת .םוכ םרפת סל כ55 ןכמס ינפ 3ע ולס רכע ךףוסו ןכלס לע סופס ויס .ילסו ןבלס לע

 ט'ע שוריפ ;
 [צְנאַג ןייז אייַּב ןעוננ טיִנ ףיא זיא תנ ּוליפָא
 טֶסּוהְנ טאה רַע נוא טצבעֶרקג טאה רַע דנג <

 טאָה רע, סאוָו אחרט רַעָד תמחַמ טּולְּב טיִמ
 נּוא . תויה איד ןופ נּוא תומְהְּב איד ןופ טאַהְנ
 םער טאָה נּוא טֶמאָו ראָפ טאָה רע ןָאָז לייִטָא א

 רע טאָה טייִצ רַעָד וצ ןיִסָע ןָּבַעְגַג טיָנ בייל"
 קנארק ןופ רעד רע ויא ןאטג םיִּבָא םיִא

 ןרֶסִאוו איִד נוא ץֶרָָה לע פימה ורגניו (דכ) + ןעוָוָג <

 ישמח דֶרָע רעד ףוא טקךאמשג יז ןיִּבאָה
 : | גאט גיִצָפּופ טיִמ טֶרעָדְנוה ₪ תא |

 ןיַא טקְנעְרְג טאָח טאָנ נּוא ַּנ תֶא םיִחְלֶא רט (או
 תּוכז םַעְד ןיִא נּוא היה לָּב תא ַחַנ ןופ תּוכֶז םעָד +

 עָלַא ןופ וא הסבה לָּכ תָאְו תויַח איד עָלַא ןופ
 םיִא טי ןיִנעַנ סאו הָניִפַב פא רָשָא תומָהְּב איה |
 ןופ םש רעְר טְּביִיָש יישר .הָביִּת רַעָר ןיִש <
 ןיִראוָוג טֶרעק רפ רע יא ןידה תַדִמ זיִא םיִהלָא <
 איִר ןופ הֶלְפִּת רַעָד ףרוד םיִמָחְרַה תַרָמ אוצ +

 | ט'ע שוריפ
 םיִעָשְר יִד ןופ טייקיטכעְלש םאְר רָּבִא םיקירצ
 וא ןידה תדמ ּוצ םיִמָחְר תֶרָמ םעְר טרעק רַפ
 איר אוצ טקנעדנ רַע טאָה תּוכְזא ראפ סאו
 רָעיִַּפ ךיז ןיִּבאָה איז סאו זיִא םאְר תומָהְּב
 שַמָשמ טיִנְןיְּבאָה נּוא ןיִמ רֶעָייַז וצ טפעָהּב ראָנ
 טאָנ נא ץֶרָטְק לע פיר פיהלא רבנו הָביִּת רד ןיא ןעוֶוְג

 רָּביִא זיא סָע רֶמּולָּכ ןיִראָּפ רֶעָּביִא טֶכאַמְג טָה
 ןיִליונ םּוא גְנּוטְסייִרמ ןופ ליוו םיִא רפ ןיִראָפִ
 ןיִראוָג ןיִנעָזְןיִרְמאוַו איד נוא מַה יטשמ רֶרָע רֶר
 ראפ ןיִראַוו ןיִנַעָו איז וא ירְנ (בו : טָליִטָשג
 פָא םעָר ןופ ןיִלאווק איִד פיה תוננפ טּפאָמְש
 סַעָר ןופ רעָטְצְנִעָפ איִד וא סימה תוגויאו דנורג
 ראָפ ןיִראוָו זיִא סע נא סימָשַה ןמ סַשְַה אלְכִנ לַמיִה

 טבייִרָש יישר . לָמיִה סעד ןופ ןיִנעְר רע ןיטיִמ
 שייט וא סא תנע לכ טייטש ןָנֶפַע םעְ איב
 .תַעְשְב אָר וא טְיִפִעְ ךיִז ןיִּבאַה ןילאונק עלא
 יייז זַא טינ טיימָש ןיִראְנ טֶּפאָמַש ראפ נע יי
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 אָימ ּובַתְו ג :אימש ןמ
 ןלא אערא לע . [
 אימ ורסחו ןיִבָיְתְו
 1 רפה .:ד:

 ןישְמִחְו הֶאְכ ףופמ
 אָתובַּת תַחְנו ד :ןימוי

 א ד עו כ רע ד 0- הָאְעיִבְש אָחְרִיְב

 אָמְי רשע תֶעבְשּב
 :ודרק ירוט לע אָחְרִיְל

 ןלֶא וה אמו ה 9
 ןירסהו

 כפוכ 5יכסמ סעס | 6)כיו ךדיס| כס 'םעכ 'כ . 8נכ%ו (כ)
 620 'ג . כוסו () : | ססגס ס)כ ל6כעי תוכזכט ךל
 . כוסו 695 .פוימס) סימס 'םסוכי דע כוסו = סולי :65י) ךדיס)
 כועו ופכ = לויד .כסכ 655 תויסס םעיזפמ ולמ6ש 600 ₪ז
 סכוסמכ '3 .נפו (ד) : ימכ סתס ף6 לסנכ יכ""6 פכסד

 יישר
 . אלכיו : ססכ סלויכו סיככמ יפס ןונכ . * סלועל ךכוט
 (גכ םיטסככ) ךימסכ סלכפ 55 (מ .סילסס) ומכ עגמיו
 - םוי תאמו םישמח הצקמ (נ) : ךממ סלכי 5
 ויגסכב "כב דליכ ןויסכ דס6" סוסו -כ .לוססל וליססס
 טבסו 35 יכס תכטמ ט"כ ולסכמ 'ג ילס סימסגק ל וקספ
 .יעיבשה שדחב (ד) :ג'ק ולס ח'יק רייסו ןסינו דד
 העבשב : סימסנס וקספ ונס ולסכנ יעינס סוסו ןויס
 סעקוממ סכיתס ספיסמ דמל סק6 ןלכפ . םוי רשע
 ופרנ םדמל דססב יריסעב ביסכ ילסט . סמס ס"י סימב
 סימטג סדיכיל ןוטסכמ) יכיטע 5וסט 36 סז סיכסס יפסכ
 ולסקו סמס סלטע םפס סיכסס לע סיסוננ ויס ססו
 סיטשל סמס סכטע םמס 303 דסס דע כ דחס סוימ
 ולסמ 65 ןויסב ו'יכס 05מכ סומו 'ד) סמ6 ילס סוי
 סקוסש סדמל םלסמס סווג סכיפס סמנו םומ6 'ד 0
 : סיכסס יכסכ לעמ סיפכ סמ 6" םעקוטמ

 ג'קו סימסגס

 םירוטה לעב
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 ךמ שגה אָלָּכיו םימשה תָּבְראְו
 ץראהלעמ םימהובשיוי :םימשה
 הצקמ םימה ּורפחיו בושְו ךולַה
 הָבְתַה הָנִתַו י:םוי תֶאַמְּו םיִשָמִח
 רָשעהעבשְּב יעיִבשה שָדְחְּב
 םיפהְו" :טרְראיִרְה לעשדחלםוי
 שדחה דע | רוסחו ךולה יה

 ירישעה

 פע סמנ \ שדוקס סולט כפוכ . סולט .ססילע קנפו .. סכיפס הנתו
 . טככ6 :מולס ססילע םכפו 6וס סו סכיפכ וכ6טנ כט6 ספו6
 ןוס56 ךולסכ תיכ 'וגו יסיו כיבמגס יכג סינטו 6כס סמוסמכ 'ג
 סכיפס ןפ דספ לסכ .קקפ ל"זממו טככ6 ןכ6 וטלעכ סעסו "ו
 : לסנ ןועל ךולסנ , 6נפוטמ .םכ3 .סיכזיעד 5056 ןיד 6

 םימכח יתפש
 לוכסכ ןיפוסנת תוכ ריכטס ךכלד-)'כ ןכ6ס יקסע לע םוליפ
 ספכ סס סלוע ךרונד ןויכ פ'6ו ל : ךכפס לעס סדפס ינכ
 סיס 6 לוגמס סדוקד ל"יו םומסככ ימי תטסמ וסרכנ 6)
 סיפיככ ווסס ופל ססל סיכיכ5 ויס תויככס ןיסט יפכ סלועל ךכ
 160 סמופ סגד כ : "קו סיטגמ וטענ לוכמס לס6 26 סיקזתו
 ומכ .סוי ה ףוסכד למוגד  רספ6 36 סז) סוכסת ויס רככ
 וכס וגטס םדת) "כ דע לוסמו ךוכס ויס סימס יכסט לוסח)
 < "פרופ לוע) לסו ת'6ו ל : רוסמכ ופימתס 636 ןרסס סמכי
 ונסככ ם'לכ ליע) 'יפט סמד ל"וו סופשג וקספ כ ח'כב
 ופל סנס סויק כוטס 6 ונויס ןינמס ןמ ןוטסכ סוי ןוסט פל
 ס)יככ ללו סויכ 'וגו ועקכנ סוס סויכ כיפכד ומע וכו ןופש
 סווו סוו כ"י ןוטמכממ רפטנ כ"6 כטמכ לוס "6 סןו מ"מ 5
 ולקכל דע סעגס קספ 55 יכ סלילו סופי ז'כ וילסכמו סנונ רסס
 סוו סועבכ6 ולס ןוטלכ סוו) סנו ספו5 ףכטנקו סוי ם"כ לט
 יולקו ס"כ לוככ ןידרוו סימטג ןיידע ויסס יפכ ם'כ יוכק ךכל
 ןולממלט סני) סע כ"כ ופסכמ 'ג יכס מ'כ סויכ וקספס פל ז'כ
 וקספ וכט ופסככ '1 5וסו ויכמלנט סני) סע תכטמ ע"כ ןכו
 30 סוי סיעככפ ול 5 יכסט סדולי9 רפול .0"6ד סיפטגס

 ספג לט סלוכ 16 655 תרוכגת לס י"קו סדיכי לט 'פ ויס סוי ן"קסט 5230 ןילו ןויסכ דק6 דע תרוכנפ )כ סוו
 דע ולכ 59 דומ) סוי ן'קו ,דומכ סוי 'מ כ"5 פכוכנפ לס ןלוכ ויספ כוומי כ'5 סטג )ס ויסיט 5"5ו סרוננפ ל0 סלוכ וס

 ט'ע שוריפ
 ויִאַסָע סּוראָו ןיִראְָג טּפאְטש ראָפ עָלַא ןיִנעָ
 םינ ןיִנעָז סאו ןיִּביְִּבִנ רֶביִא ןילאּונק עָּביִלְַע
 רַעְר ּוצ ןיִצּונ איז לייונ ןיִראָווְג טּפאָמְש ראָּפ

 ןכיילְ ּזָאָנ נוא אָיְרְבְט ימה יר ּוניהְר טל
 ץֶרְָה למ ַפַה יבש (ג) : טֶלַעוְו רע וצ ןיִצּונ סאו
 פָא ןינַעָז נוא טרעקג רדיו ןיִראָו ןיִנעָז אייזנוא
 ןרֶסאונ יִדטְרָניִמְג ןיראוג ןיִנעָנ גוא ורק ןיִלאָפָנ
 גיִצְפּופ נּוא טֶרְדְנּוה וי תמְסּוםיִשְמַמ ףוס ןופ הצקש
 טרעדנוה טֶזאָלְג סוא ףיז טָה סע זַא רֶמּולְּכ אש

 טיע שוריכ ₪
 ןיִרעְסאונ אידיִבּוה ןָא ןיִּבאָה גאָט גיִצְפּופ טיִמ

 הָביִּת יד נוא הָביַפַהִַנְפמ (ד) : ןירעו) וצ טְרַעניִמְג

 השג שרוח ןיִביז ןיא ייכטמ שריחנ טָעורְנ טאָה
 םעָר ןופ גאָט ןיִטְנעָצְבִיז םעָר ןי שחל וי רש
 . פח (ה) :טרֶרַא גְרַעָּב איד ףוא טיר רק לע שָדּוח
 . ןילאפנ פָא ןיִנעָ איי רול יס ןיִרַעָסּנ אי נוא
 ןיא וב יריה שַביַה ד ןיראוונ טֶרָניִמְג נוא ריס
 גאָמ ןייא ןיִא .טַדיחל דב שרוח ןיִטְנֶהעָצ םִעָד
 ןֶהעְזג ןא ןוש ןיִנעָ סירָהַה ישאר יארנ שדוח םעַד ןיֶא
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 2 .ירישעת
7 6 . 

 : םיִרְהָה ישאר ּואְרנ

 ן אוצָי אציו ברה
 . לכ ןירדטנכ 55 שליו את

 שדחל דָחֶמְּב ירישנ
 ץממ יהינ י

 ןוקח"תא חנחַתפו םוי םיִעְבְַא
 "תֶא חַלָשְיַוי :השע רשא הָבִתַה

 םירוטה לעב

 אָחְרִי דע | ןרסִמ
 הָאְריְשַעִב -חֶאְרישש
 ּואיזְחְתֶא אָחְרִיְל דַחְּב
 הָיהְו ו : אירוט ישיר
 ןימש .ןיעְּבְרא  ףוסמ
 הָּכ תי חנ חַתְפּ
 9 = ף"פ ה : דָבַע יד אָהבָּת

 קפעאכתחשו 1, עכו
 קפמ םימה

 סוקינשכ ספ6 ןמוזמ .ס'כקס "5 םיככ לסכ "יגכ . תמוכי 6)
 םימכח יתפש

 סכותסט דומכ) לכוק 65 כ"פו לו55 5וס ת'לו מ : ןויסכדה5
 6וס טדוק) דסלכ יכיטעכד ןויכ םומ5 6"י תעקוטמ ספוס
 5 סמ6 ולס סוו 5 למל דספ דע ןויסכ דס6מ כ"5 6
 : סולפו סומס כ"ו קטקוסמ ספוס סז יפ) כ'5ו סופי "ול וס
 ן"קו סימטנ לט סוו '5 ספכפ כסלל 606 סתנ 52 סכיפסו 1
 סיטט וכס רויפכ 61 ןויסכ סיס סו סימס פרוכגפ )₪ סיפי
 םנספ סוי 'פ ןקמ 'יפ  וכסע 'וכ סולסס ימ5כ ו6רנעמ סוי
 דס5 סע ספוכונכו סימ)ט סעעקו סיטלכ ססע סוי סיטכר6
 לולסו כסש ונפלו סיטש ופעי סנוי פוקינטכ לימוסט סירטעו
 דק6ס ןינממ וככת ם'כט םללוס סָוי 'עו סיטממ 5'כ גיס
 וכוכע וכוכעו סכופס סהנשמ רפוכ ןיפט ם": סוי סולטעו
 כ'ו עוקב סיסיו סקספסל יעיכט לוסס יעיכטד 5ימוד סקספסל
 36 ךועס) 691 סז קכקמ כופכל ליעל וכ סיס כ"5 םילטו קומל
 סגוו סונוטס רתפמ ססק ךס ס'לכס כפכ . סורסס יטלכ ופלנ
 סנווס ס65מ 5 עודמ סוכסס יטסב ופרגטמ סוו "מ רתפ סוס
 ך'ו קב סומס וכלסכ דע .ורפסנ 53 יכס סלגכ ףכ) חונמ
 סגו סונפטסו סיסיכגס סילסס יפסכ לכ .ולכנ 6מקסמו סוי
 סוכסס יפפכ ופכנט ף6 .סלרנו "וכו סוסוכנס תוננילסמ פלק
 סוננישס סגו ןכלס לע דומעל סנכי 5 ס'מ ק5ק וכרס לכס ןויכ
 ק"ודו םרדמב עמכמדכ לוָכִמְס ימיכ סמנו וכקטנ סיסוכנס |

 סמל ןכק) ונולכ ם/: רופסל ידכ יופע ₪ ןונסד ל'כ ץע :ל'ג
 (מ'לק) .. 'וכ תפפ וסז 6)ו ךכתמו ןוגק ןפכו םקפ ליע) כיקכ
 סכוט .ןכ6 5'יו ןונמ 5"+ קפוסמכ ופופ טריפ סככ פ"כלו
 תרזנמ .סכו6) לסו5) מ"יו . ןונמ 6ןסב עמסמ סרק יפסמ
 ם'סצ.'וכ ססוכ) 62 רפוגכ סכול) סטע לע6 רמפ ופלכ סי

 ט"ע שוריפ
 יהיו ₪ 1 גרעַּב על איר ןופ ןיִציִפְש אי ןיראוג
 ןופ ףוס ןופ פי סיִכַא זקס ןעוונ זיא םע נוא
 טזאְליִג סוא ףיז טְּה סעזא רֶמולְּכ גאָמ גיִצְרְִּ
 ןהעג ןיִנעָו סאו ןֶא גט םִעָר ןופ גאָט גיִצְרָּ
 ןול תֶא םנ חְַפַ גרָעָּב איִר ןופ ץיִפָש אי ןיִראויְ
 רַעָטְצְנִעַּפסאְר טְנעְפָעְג הנ טה הָשָפ רש הבימה
 שמ :ז) : טכאמג טאה רע סאו הָביִת רעד ןופ
 באְר םַעְר טקישנ קעוָיא טה רע גוא בלק
 איִר בוא :ןהעו טֶקיִשְג םיא טאֶר רָע רָמּולְּב
 ןירעק רֶרְיוו נָגא בישו ןיינ םורָמ אוצי ןְנְנאגְ 'סּוא ו זִא רעה גוא א ןיִראוְוְג טרעְניִמְג וי ןירעְסונ
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 יישר

 55 ₪ ;םירחח ישאר וארנ "וגו ירישעב (ס)
 לופס וס ם'קו , סטנס ליקססק ןוטסכמל יכיבע סוסק
 דמכ רמופ ספסמ סמכ ספנס קספט ולסכל יריטעו מ
 ןכ .רמול רבפס יש סקספסל ימיכט סוסו ןויס וטיכנסס
 וכסש .סקספסל ₪55 סנומ ספס 5 יעיכס ךסככ לע
 סיפמסו ספמו סועטנ .םדירו לכ סוו סיעכרס ולכ לל
 יפיכמ כמוס ספפ ספו ןויסכ דסמ דע סימס קרוכנס
 סדיכיל 555 סונמל "6 יכיטעסו 1 ןויס סז ןיס סדיכיל
 .05ומ סת6 י5 לופ5 סוסו סקספסל .כמומ סקס סספ
 ןקמ יכסט ןכסס לעמ סימס וככמ םדקל דחסכ ןוקסרב
 כרוטס ₪6 .םלב .סירסס יס .ופכנפמ .סוי סיעכרס
 ופרנפמ סו: סופט יכס סנויס קוקילסכ ליסוס .סוי ס'כו
 ופכנ .לולסכ .ה'סו המדסס ינפ וככמב דע סיכסס יפסכ
 סז ןיסו ןומסכ ופופ 6כוק סוסו ןוטמכמב וככסב 05מכ
 פוס טסוסו יבכלו סלוע םפילכ) ןוקסכ וסט יכסס סלס
 יפלכ ם,ולכנפמ .םוי םיעברא ץקמ (ו) : ןסימ
 לס ע .השע רשא הבתה ןולח תא : סוכסס
 : 0554 סמיכל יוכפעס סכיקכ 5 םפפ סו נו \ר'כ)
 ךנס 65 סביקס םוכיכס ףיקמו .ךלוק . בושו אוצי (9
 קלמ סדנסכ וגיכפק ומכ וגוז םכ לע ודסוס סיסט וקוסילסכ
 .וטססמכ ופופפ . םומה תשבי דע : (הק ןימדסנס)
 םלמ6- תומופשל בכועס .סיס .ןקומ הדגס םכדכ ל:ק

 טע שוריפ
 ןיִצ ןיינ טְלאּוְנִנ טיִנ טאָה ואז הָביִת רַעָר םּורצ
 רַעָב טייִמְש .שָרְרַמ ןיא . הנ ןופ תוהילש םעְר
 טנויפ ךיִמ טאָה היֶּכקַה ַחנ וצ טְגאָזְג טאָה באר

 ּךיכ טאָה היָּבקַה טייפ ךוא ףיִמ טֶסאַה וד גוג
 ןופ נוא תורוהְמ תומָהְּכ עָלַא ןופ ןעְר טָניפ
 רעד ןיטג ןיסייַהְג ךיד רע טאָה תורוהט תופוע
 תאָמְמיִר ןופ נוא ראפ ןַעְביז ןימַעָנ ןיירא הָביִּת
 טָנייִּכ ףווו ףיכ טֶכאָה אוד נוא , ראָּפ ןייא ראְנ
 : 'טסאָה ור סאו םיִניִמ יד ןופ טיִנ טסכיש ּוד עַד
 ןופ רֶנייִאּליִפָא טעו סָע עו נוא ראפ ןֶביִז וצ
 רָּביִאְניִמ סעד ןופ אנ טעו ןמוכ םוא אי
 ופה ווד כאוו ךימ פסהיש נוא ב ןִּבייִלְּב

-:%\- 
 ול 2



 ב דר
 ו : 1 גוי

 רי <

 סולקנוא |

 שיִּבִיְּ דע ביתו קָפַמ

 : אעְרא לעמ אמ
 ּהָתְוְלְמ הנוי תִיחַלַשְוח
 אמ .ואילקה יִזחיִמְל
 אָלומי אעְרַאיִּפאלעמ
 חַנְמ הָנִי = תַחָבְשַא

 תַבָמְו הלר תַסְְל
 יִרָא אָתובַתְל התל
 אעְרֶאלַכ יפאלע אָמ
 הבס הי ישא
 התל ה לא
 ףירואו י : אָתּובָתְל
 ןימי = אעְבש דע

 ןינרחא
 יישר

 ספ ןירדפנפ 55 יו א"

 למסנס וסיל6 ומיכ צ סימטנ םרמעב (סימס .ומבוטכ)
 : לקנו סקל ול סילינפ סיכלועסו (זי 6 סיכלמ)
 כוקכ יכספ סופי 'ז ףוס .הנויה תא חלשיו (ט)
 ףסמ דמכ סקס סז ללכמ סילק6 סימי 'ז דוע לסיוו
 תוסילפ 'ל סז ןיס . חהלשיו : סופי 'ז לימוס .סנומסלכ
 ולק ספ ססלי וזכו סככדל םכלל ספלט סולט 5 656 ק
 5 . לחיו (י) : וינס כוטס 9 םונפ 05מפ פס סימס
 : סכקמכ טי סכלסו ולחיו ועמט יל (פככויס) ןכו סנסמס

 כ לכ ינפ לע סומ ווסט ופ) סטעמס לס6 דיע וסנט 0)5 סמו סכוקכ טמוטס לוכטכ 65מ+ רפ6כ .ךלו) וסט 6

 ןירֶאה לעמ םומה
 תוארלותאמ הניה
 הֶאְצְמִדאלו * : הָמְדְאִה ינפ לעמ
 בשִתַו .ּהָלְגרַכְל חונמ הָנויה
 ינָפילע םִיַמ יִּכ הָבָּתַהְלֶא ּויְלַא
 או החקיו ודי חלשיו ץִראָהְילְב
 דוע לָחָיַוי :הָבְתַהְילַא וילֶא התא
 טי תַעְבָש

 71 מל חנ ח תישארב

 "תֶא חלשיו" :
 םיִמה ּולקה 1

 חלש ףסִיַו םיִרְחַא םי
 תא

 םימכח יתפש
 רוכעכו פוכונס לוכעכ "וו כוע ןכ5 לט .ןכו5) ךרלופ סמ לכ'6
 ספ זפרו 'צ : 'וגו םפפיו עמסמדכ לוגס סוס ןו;ססט סומוס
 5וסד יכטס תויתו6 וכ טוט יפל רסק כיתכ תטכי תנמ ילסט
 606 ןכפס תטכי כפכ 5ל) סופס קטכי כיקכדמ דועו . ןסו6
 תומונט ' ךויס סגד כ :ל"טכסמ . ןסו)6 יפוככ סימס תְסַכו
 5ודסכ ביקכ ורסט סז טרפל י"קכ ס5כ 55 לועלו םעד רככ 0
 ףיקמו ךנוס י'טכיפו כולו 5וני כיפכ יכסט סיס קוקי)ט פד
 ס) סעקד ככועס תוסינטכ סולכ 'ופ 63 ךכנד (מ'לק) . 'וכ
 ט'מכ סימס ןלקס 1505 כועס תוקי)סכ .כמ6 /0) סמל
 7 < קופר) וקלט 69ד רמו) רטפס ךכל סנויס סומולטכ

 ספו ןכ
 וקומונטכ ככועס סלט 69ש ןויכ דומ סוכט) ל"ס סנויס ס)טע דע סופו '1 ליסוס סמל יעכ ןכופע סזכו רדענ ונומ סוס 16 וק)שַסיִס
 בוטס) סנווכס ןיפט ססימודו ונסות ק5 סטמ חלטוו ומכ חלטיו וטוכופ סיסי "פלו תולכל וקלכ) וקעדכ סוס 5ל2 606 לכ

 ט'ע שוריפ
 לעו) יא זַא נוא ראָּפ ןייַא ראָנ טיִנ רַעָמ ןימ ןיימ

 ןייז רפה טֶלעונ רַעָר ףוא ףאָר טעו ןָמּוק סוא
 ןיִנעָו ראו יד יב סימה תֶשיִ  שינָּפַעָשּב ןייַא
 ויִא וא טְגאָז ארמג יד .ןיראוָוג טניקורטנ סוא
 ןֶא זיא ברוע רַעְר (סימכ תַשוני 9 טָשַפ רַעָד
 טייצ רעד ןיִא תוחיִלָש רֶדָנאַנַא ּוצ ןַעְוְנ טייִרְבִ
 גו ןיִנעַר ןייק ןָנְנאַגְג טיִנ זיא עו והלא ןופ
 יו ּוזַא טלַעו) רעָר ףוא הֶשיִבִי ןייש ןַעָעָנ ויִאסע
 (רֶָשְבּו סָחְל ול םיִאיִבָמ םיִבָרוָהְו) קּוסָּפ ןיא טייִמָש סע

 אוצ טְכאִרָבְ ןיִּבאָה ןיֶּבאָר איר שייט זיא םאָר
 אמ חָנּויַה תא חלשיו (ח) + שייִלָפ נוא טורְּב ּוהָיְלֶא
 . םיִא ןופ בוט איִד טָקיִשֶג קעוְוא טאָה רע נּוא
 תוהילש םִעָר ןופ גאָט ןָּביז ףוס ןיִא טּבייִרְש יישר
 בוט איִד טקישִג קעוָוַא רע טאָה ברּוע םַעָר ןופ
 ליו איז ןיִה יו ןיינ לאָז איו טָסייַה סאד ָךיז ןופ
 רַעְנָניִרְג ןינעז אייז .ב1א סימה ולקה ןהעז .וצ תוארכ

0 

 ט'ע שוריפ
 רֶד רַפ ןופ הסְרִַה ינפ למ ןיִרַעָסִאְוו איִד יראו
 בוט איר טאָה רע סאו םעְר ףרוד רֶמּולְּב ררַע
 ןירעאוו איר בוא ןיִסיוְו רש טעו טקיִשִנ קעוְוא
 וצ ןָנּופְג טעו יז זא םוראו .יִראָוָוְג רֶנְניִרְג ןינעז
 טיִנ יִאָדִנְּב ןוש םיִא וצ ךיז אז טעו גְנּואּורַא יז
 נוא הָלִנרףַכְל ַחּונָמ הָנויַה חֶאְצְמ אלו (ט) :ןירעק םוא
 רַעְנִעָט יִּוצ גְנואּור ןייק ןנופג טיִנ טאָה בוט יר
 ָךיִז טאָה איֶז נּוא הָביִּפַה לא ייֶלַא שתו םיִפ ריִא ןופ
 לָכיִנָפ ללסימ יכ הבית רשָדּוצ םיִא וצ טרעקנ םוא

 רָצְנִאְנ רֶרףּוא ףאָ זיא ןיִרַעָסַאוַו איד םּוראוו ץֶרְִ
 .ץייז טקעַרְמְשג סוא טאָה וא הסקי שנ רע
 גוא הָביִפַה לא ויִכַא ח"א אכינ ןמונג יזטאה נּוא טְנאַה
 : הָביִּת רעָר ןיִא ףיַו אוצ טֶכאַרְּבִג איז טאָה רָע

 טֶרווגְדאָנ טָה רע נא םיִרחָא םיִמָי תֶעבש דש לחי (י)

 טעג טאָה רע נוא שי געָט ןָּביִז עְרָדְנַא
 גוט איִד ןיקיש אוצ קַעוָוַא הָביִַה ןִמ חְניַה תֶא חלש
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 "הקלע הֶנהו ברע תעְל הניה ויְלא
 ולקחו חנ עדיו היִפָּב ףךֶמ תי
 לחייו > :ץֶראְה לעמ םימה
 --תֶא .הלשַיוםירתא םימי תעְבְש

 : דוע וילא"בוש הפסי"אלו
 הנש תואמזיששו תחַאְּב

 הי
 יהיו ני

₪5 

 ./' סיר פככ יסיו . פי ןיכחיפ סט סטו אך

 יסמכ '2 . ףלפ (6י): יככמ .תויפופ תםכי . וסופ5 ופוכ תכחמ

 | םימכח יתפש
 ומלטט סנויס פומינטכ 26 סולכ וכ םכופ 59 ךכל רד .וחנוס
 כיפכ .סוס י6 סגו כפונכ .ך :'וכ פוחולס ןיעכ .5וסס תופרל
 סזו ליפוסו לכו לע סג עמסמ ןומכס סיס מ"מ סיפכ ספלט
 סגוכס למ. ₪ ₪ : לכו ןוט) ףכט כוקכל 19, 5חינ .סיס לכו
 - ףרוט .ףטומס :פכקנ ףטומ ףקוע .גכס ינפמ ךח  ףכעי ככ
 ודטסט ומכ וסדטמי 692 :םוחכ םי 621 רכוס ת5 הנד לס
 סוטמ סכיתכ טמיס ככועסו לסופ ועומכ לסופס לכ ל"יו בכועס
 יכסס לכל סז פולגל סיס וקגווכ סכ לכ5 כ"ג םמקיס ודסמ ילס
 טפוט 89 כ"ג סנויסט ינפמ ותוסיטטכ ךכסו סיס לכו כ"ג סנויס
 : "טכספ . וגוז תכ סע טמסוט םכ תל סג דועמי 5 ס"מ סכיתכ
 ףלע תיזכ סולוכמ ל"כ פיו ס)ע פ'סו 5לק ל ןופלס עויפפ ןכו ת

 אתו * : הָבתַהְדִמ הָנַהְ"תֶא

 ובְרְה שךחל דָחְטְּב ןושארב
 "תֶא 5 רסיו ץֶרָאְה לעמ םָימה

 םירוטה לעב

 ' םולקנוא
 תי חלש יאו ןיִנְְחא
 : אָתובְת ןמ הָש

 ףרֶט אָהְואָשִמַב ןדעל
 תיִחָנ | דיִבְּת אָחְ
 יִרָא חג עדיו ּהָמּופְּב
 :אעְראלעמ אמ ואילק
 אָעְבַש דע ףיִרּואְו בי
 תי חלש ןינְרְחֶ ימי
 : ֶָ הע
 : דע ּהָתְוְל בּותְמְל

 /הֶאְכ תשְּב הוו גי
 הָאְמדְּב ןיָש דמו
 אמ ובּוגנ אָחְריִלדחְּב
 ג ירעאו אערא לעמ

 תו

 כ"ס ף6 סכיכט '>ספס ספ ונפל ףכפ פוס -יכ ךדי6ו 6כס
 יצשר

 ופלוק קל סיס לכזפ 5 למו6 . היפב ףרט (6י)
 %רקמבםסנוו לכט יפל סכקכ ןוטל סימעפו רכז 5 סימעְס
 סומ יקיפפ לע סונויכ (ס- ם'סט) ומכ ר סכקנ ןוסל
 (ז עפוס) סופוס סלכ םוולגס ינויכ ( ללקוםי) ונטול
 ךוזמ 5 סדנפ פכדמו ש ףפס . ףרט : סתופ .סנויכ
 יסוכוזפ ויסו סכמ6 ת רמפפ 'ל סיפכ (םי ןוכוכוע) וטלדו
 רטכ ידיכ סכדכ ןיקוסמ 55ו ס"כקס לע ודיכ םיזכ ןיכולס
 /) סזו לעפיו 5 סזק סל לפיו ל סוס , לחייו (כו) : סלו
 'כ .ןושארב (גי) : ןקמפיו לחייו ןפמיו א לסיו ! עפפיו

 דוע

 הסכמ

 וע ןיקמוט סומו קעכטכ וסכווט רמלמ ו'ע ןויע 3 לכטס רווטפש כד סוס וכ ל'כ א : סיפכ סרמ6 ךכ סיפכ .יסונוזמ
 ט'ע שוריפ

 בוט יִד גוא הֶניַה ייֶלַא אוכְפַו (או) :הָביִּת רַעָד ןופ
 םִאַר טייִצ טֶניִבַאָנ וצ גל תל ןַמּוקְג םיִא ּוצ זיא
 טאָלַּב ןויַא תנ חלע ןונ וא חנו טֶכאָנ ראָפ טָסייַה
 רי ןיִא ּיִפּב טקוצ ראָפ ףפ םיוב טיב לייא ןופ
 לייא ןופטאלב ןייִא ןיִנאָרְמִנ טאָה יִז רמּולַּכ לומ
 ולק יכ טסּווג חנ טֶה ג נב לומ ןיִא םיוב טרי
 ןראּוָוג רָנניִרְג זיא רָסאּוַנ סאָד זַא ץרֶאְה למ סיסב
 ןושל ויָא ףֶרָ טְנאָז אָרְמְג איד . דֶרָע רַעָר ןופ
 ינו ןושָל אָרַמְג איר תשרד היִפְב גוא זייפְש
 רַמיִּב ןייז תונוזָמ עָניִמ ןיִזאָל טְנאָזְג טאָה בוט

 איר רוד ןייז לאָז סע, נוא טיב לייִא ןייַא איוו = =
 נוא קינה איו) סיִז טיִנ וא היָּבַהַה ןופ טְנעָח .

 תעש רע לחיי (בו) : שְטְנעָמַא ןופ טְנעֶה יד ףְרּוד

 3 ..יליפשל
. 

 ט:ע שוריפ
 ןָביו יִרָדְנַא טְראווַג ָךאָנ טאָה רע נוא םיִרחָא סיִמָ
 יטקישג קעווַא רדיוו טאָח נא הָנויַה תֶא חלשנ גאָמ

 םשיִנ טאָה איז נוא דש וילג בוש הפכי אל) בוט איִר
 טיִנ רעָמ ןוש ָךיז טאָה איז רָמּולָּכ טֶרַעָמְג
 זיִא סע נוא יה 'גי) : םיִא וצ טרעקג םוא רֶריוו

 ןיטְררְנוה סע םעד ןיא הש תיאס שטו תב עו
 ןשאיג הנ ןופ גאָט בעל איִד ןופ ראי ןייַא טיִמ
 ןיִ גאָט ןייַא ליל דָהֶאַב שָרוה ןיטשרע םִעָד ןיא
 טנעקורטג וא ןיִנעְז ץֶרָטָה לעס סימה ירח שֶרוח
 םג רפו ררַע רעְר פָא ןופ רַעְסאוַנ סאד ןיִראווְ
 קעְד איר ןאָמְג פָא טאָח חנ נא הָביִתַה הַפְכִמ תֶא

 "נוא האי ןהענ טָה רע גּוא אנ הָביִת רַעָד ןופ
 .םוא זיא רעָסִאוַו סאָד הָמָרָשָה ִנָ לעַמ םִיַמָה ּובְרִת ןונ

 ד דרד -ן:

. " 
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 םולקנוא <
 אָתובַתְּד הָאַפַח תי
 יִפִא ּובּונְנ אה :וזחו
 אָחְרִיִבּו די : אָעְרַא
 אעבְשו ןירשַעְב אַ
 תַשיִּבַ .אָחְְִל אָמ"

 סע לילמּו ומ: אעְרא
 ןמ קופ זט ז רֶָמיִמְל הנ
 מאז ה פ
 : פע נב ישי

 ךֶמער אָתה לכ
 אָפעְּב אָרְְּב לָּבִמ
 אשחר לָבּבּואְיִעְבְבּ
 קיפא אעַרמ לע שחר
 ארן מע
 לע ןְּסְה ץשפו
 ַחנ קָפו חי : אָעְרַא
 ישנו ּהָתְתַאְו יִהונְבּ
 לָּכ טי : ּהָמְע יִהְונְב

 לָכְו אשחר לָּכ אתה
 לע שָחְרָּב לכ אָפּע

 אערא
 יישר

 . וברח : (כי ס'כ) ןס פוס עפוסי יכללו ילעס לוס
 העבשב (די) :סלעפ לס סינפ ומרקמ מיס ןימכ ססעג
 סימי 6"י ולס .  ז'יכ ונטס סדקכ ןפדיליו . םירשעו

 הנ ה תישארב

 וברח הנחו ארו הָכִּתַה הָסְכִמ
 ינשה שדחבו ד + הָמְדאַה יִנפ
 הַשְבִישדחלםויםירשעְוהַעַבשְּב
 םיִהְלַא רּבִדַו < ם יי :ץֶרֶאַה
 הבחההןמ אַצ " : רָמאָלִחְנלֶא
 ָךיִנְבְיַשְנו יְנְבו ָךְּתֶשאְו הָתַא
 ךּתא"רָשַא הָיחַה"לָּכ-" : ָךְתִא
 דָבָבּו הָמַהְּבְרו ףועַב רָשְּבילֶּכִמ
 אצוה ץראהילע שמרה שָמָרח
 ורפּו ץֶרָאְב וצרשו תא יי ישי
 ובו חָנ אציו " : ץראהילע ּוָבְר
 הָיִחַהילָכיּיותַאוינְביָשְנוותָשַאְ
 שמוח לָּפ ףועָהילְכְו שָמְרֶהלְּ

 , לק ןילוספ 5 6. א'ת לע
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 םימכח יתפש
 :םג.יכ 'יפ ל"קרסמו ב : ?"טרסמ . לקוי וטכויו סופי תעכס
 ופופ שכקיט כמ6 ךככ םג לעופ ו'ווס יוסו 55וס0 סוס ו"יו לנב
 92וס 'יפ וכ (מ'5ק) . 65יס יוסו סיפנםקמ 'י 'ו יכ ד"ןיכ

 תתא (ופ) : ספכלסכ דיכג סטענ . השבי : סוס סמיפס סנט לוכמס לוד טפכממ סנכלס לע סוסי סמססש
 םיפטס ססל ליפס ןלכ ותפסו פיפ .'ונו ךתשאו

 רֶרָע יִר וא רֶרש רעד פָא ןופ ןיִראוָוָג טְניקּורטְנ
 אוצ ןיבוא ןופ זיא נוא םייָל אונ וזָא ןיִראָוג זיא
 ןיִא נוא ינשק שָדּוַב (רו) : ןיִראווָג ןיִגזציִנ ףוה

 ןָביז יא שָדל םוי םיִרָָת הצג שדוח ןרָדְנַא םעָד
 זיא ץֶרֶטַההָשְי שָדוח ןיִא גאָט ןיִטָקְניִצְבאַוְוְצ וא
 רַעָהְג סָע איוו וזַא ןיקורט ץֶנאַג ןיראווג דר יִד
 מנאזג טֶה טאָג נוא םג לָא םיִהְלֶא רד (וט) : ןייז גצ
 אוג הָביִתַהְִמ אצ זט) + ןיִנאָז אוצ וזַא מאל הנ צ

 ןייר יִמ אה הקש התא הָביִת רַעָר ןופ זחא
 רָבייוַו איִד גגא ןיז עָנייִד נוא יְנְב שני ומ
 םּורָד טְּבייִרְש יישר . ריִדְטיִמ דפ ןיז ענר ןופ

 שוריפ

 '95יס ב . יכק יס כיפכ סנוס . אצוה : סעמס
 ט'ע שוריפ

 ךייג םורָא :ןיסייַהְג םיִא טאָה רֶע זַא אָד סּוראוו
 שיִמָשַת ןעּווגריִּתַמ ייזרֶע טאָה הבת רַעָד ןופ
 ןנעָנ סו תּויַח יִלַא א שאה לג ₪ : הָשְמַה
 :ָּךְתַא אצה "וכו ףשֶב רָּבייִל עֶלא ןופ רָשּב לֶכִמרִיִד טיִמ

 איז גוא ץֶרְָב ירשו ריד טיִמ ןָהיִצ סורא ּוטְסְלאָ

 יא טיִנ רעָּבֶא רע רעד ףוא נמו ךיז ןילא
 עונג רופא ףוא ןיִנעָע איז םּוראוָו הָביִּת רַעָר
 "יז ןיֶלאָז איי גוא זכה לפ יר ירו שיִמָשַתְּב
 + דֶרְע רַעָד ףוא ןיִרעָט ףיז ןיִלאָז .נוא ןֶרָּפְכּורְפ
 שיִמ כ ןָנְנאַנְג פורָא זיא רָע נא ייִנני 5 אצמנ (חי)

 ניי גיא בייונ יז נא ותפ ייִנָכ ישנו ןיז עָייז
 יש הפ כ טי : םוִא טיִמ רעָּבייוו סרעָדְניק  דנאַנְב תובקנ איר -נוא םיִרָבְז איִד אָד טייִטש



 חנ ח תישארב 00

 ךןמּואָצְי םֶהיִתְחְּפְשִמְל ץֶרֶאָהְ"לע
 הוהיל חָּבזמחְנ ןָבָו

 לכמו הרהטה הַמהְּבַהְולָּכַמחְ
 : חָּבְִמִב תֶלע לעיורוהטה ףועה

 חינה .חיִרְתֶא

 : הבה

 הוה חַרַיַו יט
 ובל"ילא הוה רמא*ו
 רובעב המדאההתַא דוע ללסל
 ער םדָאְה בל רָצָי יִּ באה
 "תא תוּכַהְל דוע ףסאדאלְ ויָרעָנמ
 . וטק םיהכז לכמ תקיו .סק סיתנ! מ ןכיו סש ןילדסנס 15!* ססיסתפפמ) א'ת-

 סולקנוא
 :ִָפִנְוהתַיעְְַל אָערא
 .אָוְבו כ :אָמובַּת ןמ
 5 םדק אָחְבדמ חנ
 .אָרְְּב לפמ ביִסְּ
 = יִכְד אָפע לכ איבד
 : אָחְּבְדַמְּבְו ולו קיִפַא
 אב יי כקו אכ
 . דַמָאו .הָנְבְרק תי
 ףסוא אל ₪
 אָעְרַא תָי דע טלי
 יִרָא אא יבוח לב

 ףסא אל

 .םסוא 0 הָרינומ שי
 יח לב תי יַחְמִמְל דוע

 אמב |
 . 3 ןישודיק זט סכיגת בג סכוס רלי יכ ,פ סיתבז סס ןיכוריפ 'סכ חריו

 םירוטה לעב
 כיכס .סזכו סימס לפ ₪ וקוש ס6%מ 62ו ןליפס ןמ ורכש 6יסש

 6 םליו ךדיסו 620 'סמכ 'כ .םכיו (62) : סימס טק יל
 וכפיט ןידיתע 36כש' יפטופ 'יפ6 ל"זכ .וטכדש וסה זידגכ םיכ
 סכיו וידגוכ 826 וידנכ "6 וידגכ סיכ ם6 םלי) 600 סח םיל

 םימכח יתפש
 כחל ג : ומ5מב ס6ינווב 'יפ 69וס0 לכ6 סמלעמ )יט סטפיש
 ןכרק כיכקס) ךורלט עדי 5נמ 656 סזכ י'טר ןויכ 5% ס"6כש
 תכומ 5רכססס י'כרפ ז'עו סז לע םג) ס'כקס סולט נול 65 5501
 סיס יוסכט ז'פ) 'קד 636 וכ סונכסל ס"'כקס 0% 65 ז"ע
 יסדוד טרסכ יג סלכנו . תולוע לעיו לע וס תכזפ ןכוו לע טרס)
 לפ ןככק כירקסכ לכס ופכ 'ס) ןכרק כילקיט םג סוס עדו*
 ןכרק ףיכיט לוכממ ל5ונס םכ ם'כו י"טס ספמ ו סיסט סכוטס
 ס'מ י"טר> סטקד ך6 תודוסל ןיכיכ5 סעכר6ד סדות סוקפכ
 19 יד .כוסטס ףועס לכמו סכוסטס סמסכס לכמ סנוע סיכסש

 ט'ע שוריפ
 ןיִנע טְכְעְלָשְג יִרָעייַז רצ הָביִמַה זמ ואצָ םָיַתְְַשמְל

 או רָמולְּב הָביִּת רַעָד ןופ ןֶנְנאַגְנ םּורַא אייז
 ףַו ןילאו איז זָא ןעוג לָּבקְמ ךיז ףוא ןיּבאָה
 ייל חָּבמ ַחנ ןָבַַ (כ) ןיִמ רָעייַז ןיא ןיִטְפַעָהְּ ראָנ

 לַמ חקו טאג וצ חְּבִמִא טעובג טאָה ַחנ נוא
 רַעְביִלַטיִא ןופ ןָמּונְג טאַה רֶע נא הָרּוהְטה המה
 ןעָביִלְמיא ןופ .נוא ריהָסַח פטה לש הָרוהְט המַהְּב
 טְבאַרְּבִג ףוא טאָה נוא מּבמב תולע לַעַ-רּוהֶט ףש
 ףּוא תולוע עונג ביִרקמ טאָה רע טָסייַה סאָד
 ַחנ טאָה ןָנאוו ןופ טֶּבייִרש ישר חּבְומ םַעָד
 ויָא רע ןֶּבְרַקִא ןייז בירקמ ףְךאַרַּב רֶע א טֶסּוויָע
 ץורית רַעָר זיא ןיראונ ןיִטאָּבִג טיִנ ףורד אָד
 טָפאָשְג טיִנ ןייט ריִמ טָה טאָנ טגאְָזג שאה חג

 םנלנט זמכ 6"ד . םוסינ יל ןפי) ןידיפטס םופיגס םיכ פל 'ס
 יג . ויכפנמ :'ס ליו 16/ זידנכ םיכ םילססכ ע'נ םיכ ומע
 . ויכוטנמ כומ ןג6ס זילוטכמ סמסלמ םי6 ךדיסו 620 'םמכ
 מלכו וילפ ככגו טפו .כ'סני סט ססלס) .סד6 ךיכ5 וילוטנמש

 יישר
 ספינוס 55 סופוכ סכי6 5 55וס ופניט ססל לומל
 סמסבס ףספ דיגמ סביחּכ לו . ץראב וצרשו : ספל
 ולכק .םהיתחפשמל (טי) : םימססכ וכספנ ףועסו
 המהבה לכמ ס) : ןגימב  קכדי) -סנמ לע ססילע
 / ופסמ .סינכס) ס'כקס יל - 55 לפ6 . הרהטה
 :(ד" 'פו ו'כ ַפ ב'כ) ססמ ןנכק כילקסל ידכ ג לס 'ז
 ומ5 יפממ ₪05 רעננטמ כיסכ ווכענפ . וירענמ (סכ)
 לפכ .ףסא אלו .ףסא אל : ערס רי וכ .ןסנ

 טיע שוריפ
 איִד ןופ הָביִת רַעָד ןיא ןִמַעָנ ןייר לאָז ףיא
 תּונָּבְרְק לאָז יא יִרְּכ ראָנ ןְּביִז םיִרּוהֶמ םיִנִמ
 ַחיִנַה ַחיִד תֶא יי חריו (אכ) : איז ןופ ןייז בירקמ
 ןופ חי ןיקאַמְשִג םעָר טקעָמְשְג טאָה טאָנ נּוא

 ןָמּוגְג א ןָנעָז תונָּבְרִק עְנייז רָמּלּ תּונָּבְרָק איִד
 , ףיִז טָה טאָנ נוא ובל לט יי רָמאַ טאג ראַפ ןיִראווג
 טיִנ לעוני ףסוא אל טרבל יז ןיִא טְכאַרְטִנ
 אוצ ךאָנ סָאָה רּובַעָב הָמָדָאָה תֶא רע לַלְקַל ןירעָמ

 דע שטס סער | ןינעוו ןופ רר דר איר ןיטְלעָש
 ץראה םעָר ןופ ןקנאדג יר ןעְד רוע ער סֶדֶאָה בַל

 טְגעָּוי ןייז ןופ טָכעְלָ ןיִנעָו שַטְנעָמ םַעָר ןופ
 = ָךיָא נוא וִתיִשָע רָשָאכיַח לָבתֶא תווָהל דו ףיסוא אלו ןֶא

 | . עלא 0 וצ ז א ןרלס טיג לע



 דוע בכ:תיִדָבעְדאַמְּ

 את
 אמרו

 םַמיִו אָותְפְו אָטָק
 - ד: אל אילילו

 תֶמ םג תי יי ףירְבּוא
 ושופ הל רַמָעויהְְּב
 : אָעְרַא תי ולמּו ונס

 ןוכתלחדו

 -וי לכ

 : : ולמי
+ 

 8 כנוא

 "לָּכ דע 5 :יתישע רָשאּכ וחיל
 ערז ץראה יִמָי
 חָנְתַא םיהלא ךרביו * ט
 ואְלִמּו ובְרו וְרפםֶהָל רָמאיו ויִנְ

 תא

 1 אמ תנ מח תישארב

+ 

 םהָו רקו ריצקו

 : ּותְּבְשִי אל הללו םויופרחוץיקו
 --תאו

 . 5 ןיקדסספ סלי סויו א"

 םירוטה לעב
 'סמכ 'כ בילקו (ככ) : וירפס 5ע וס טקושו ויכועכמ כ5ופ ןכפש

 ישר
 ימ רוכעמ יסעכטנ רסס בוסכמ פוס ד סעוכס רכש
 פיסו ןיככד לפכפ וז 606 סעוכש סכ ונוממ .6)\ ה כ
 : 5 ףד) סועוכס סכסמב .סיפכס ופכד ןכו סעוכפ
 \ .ותבשי אל 'וגו ץראה ימי לכ דוע (ככ)
 ינמ וכינסמ ומכ דסלו דק6 לכ5 סיסדס ינט ו95ס סיפע
 ינסו כמו וילסכ פס ערז ויכסכ י5סו ןוטסרמו ילסס
 למולכ ימי לכ דוע 6'ס) (גק ףד) מ"בכ "וכו לוק ו סכמ
 : ףלותפ ספק .רוק :(ו3 וקלמופ דוע ומכ דיפפ
 לטנסס) ןיפילקסס קטטקו סילועמ עכז פע . ףרוח

 כיפק ?'םכסמ) ןסינ ינסו רדפו כבט מס 6וס לוק ז רסמ-
 םטיקל ןמז סוס . יק : (ןויס ילו .לויסו ןסונ יפק
 ומכ ןיק .ופפו םודמכ ןתוח סיפכויפמ ןמז סונספ+
 . םוה : סילענס לוכ) ןיקסו סחלסו (זפ 3 ללומט)
 סלועסש יכטס טסו לועסו 36 יס סמסס תופי ףוס סוס
 'יפק ח סטייק יסלט סמוי סכסמכ וניכטמ ופכ לסווכ סמ
 ופכסס ללכמ .ותבשי אל הלילו םויו : פטייקמי
 ןיכ רכימ לו יי םולזמס ומ ופמש לס לוכמס ומי לכי
 6 . ותבשי אל : (ד) 'פו ס"כפ ל'כ) סליל ןינו סי

 םימכת יתפש
 5ינס סמלו ויקומכו וונכו וסס6 לוכסכו ונוכסכ ןככק 5יכיס
 פויפוק וטכותי סזכו 'וכו 06 65 כמ6 ןכות ז"עו סוניעס ?כמ
 פיסעס) סמד5ס תלקג דמ ףיסוס לד כ'6ד ד : ל"קו ס'6כס
 דסכ לולכל 13 סיסד ימ לכ תוכס) דמו סעולסמ )ט סימפע 'ג
 805 ימס לכ ק6 סוכסלו סמדלס 6 ל?קל דוע ףוסו6 5
 ףיסומ לכ 'יפט ס"5כסכ סנדו ל'ג ןכ .סעוכט) ףיסומ 6) לפכ
 פוקס עמטמ סנו סכיכממ לט סיחפע 'ג תוסס) עמסמ 3ק)
 .5 סמ ת"לו ס"6כס .כפכ זך : סעוכטכ נפו 56 ימ לכ
 ותילכ ₪5 יקומוקסוד 5רכמ סעוכסכ .לפכס לע סופב) סוס
 תוכס) וסלכוס סמלו ומווקנ ספוכו םוככ ככ רככד עמסמ לכסד
 ןוטנמר "ו 6מסו . "5 וכ יפטבסנ רטסד סלכק ירכדמ סולר
 ס'עו פמלפכ סקטכס 526 סעוכס ןוט) וסט עמקטמ ל) תורב
 1597 טמטמ רוססד יפעבטנ רסלד 5כקמ סו6כ .6וכס) ומלכוס
 פכעו וינסכ ולח ג'ס ך : ל"ג ל'קו סעוכש סוס ונמז ילת ו6)
 ופכ 535 סיבפסס טכש) ןופד כ'לו . (ו'סנ) ףכוס עכס יהו
 : עכט ונסו קכטו וולסכ ולס לוסו כוק ק"ס ץ :.ם"עו כרס 'ופס
 רוק לט רוק תפספ ןס ןוכק ןוידע תויככס ןיקס )כפ ופ) ה
 38 וכקועמ סעק ןוקס ףוסט פנו וממחפנ ןיתס ףוסכט 5
 לנקמס 'פכ 6סד ךכלס ז"ע כ'ג ףכוסמ .סטק לוקס ןכו ןיק
 ..ככ ךיפו . סנפ ימיו ויסס לק ופלקו וקומ וס ףכוקסש עפסמ
 עמטמ ןכו ךכדס ז"ע כ"ג טרפתס 656 ףרוממ סקק כוקס כס

 סיפע "ו לע יסק ירסש רלקנ לו עכט סלע לנכמ עקנ .5לו פונומס וטמט 590 פקוד י'טב טקנד לס מ : ס"6כס וככדמ
 סלול .סוי 'ופ5 עקנ 535 ןכלס לכ ינפ לע ויס סימס וכסו ןכלכ ןיולס סותע טס ןקו6 לכד לוס 5עיטפד תלמד סופמ
 ס'פכס כפל 'וכ םדמ כ'יס לכ 'יפ לוכמס יפיילכ פולופס וטמט לס * : 'וכ וכממ 6לס רפ) יוס 55 ןרלכ ןויולת ןנולט-
 ץקמ יסוו כמלט סימיס כפסמ עדי סוס ןכיספ דועו טדומ כ'י ךופ 5וטס סימס וככמ סל יכטתכ דח6כ פוסלל לכו: ךופ כ" 'וכ-
 ס6 ןוטסכ סכיקס תלעופ סמו :םוג) סוקמ שי ס5 ספ5כ ךופו רו יתככ ססלפ ךי6 'וגו סנויס ₪5 סלכוו דועו 'וגו סוי 'פ
 סוקמכ 526 סינגלגס םעונס סקוס 690 וגיוס תו)זמס ועמש 620 וכמסס ספד "לו .  סיטוקכ רכדס םונסו 'ולו 215 סוס 6%

 65 סי תועס כ"ו סוי תועס כ"ו 5וסכ סומו רפטכ .סכילו סוי סיס .5)ו םדומ כ'ו לכ כו6 סיס סט דפוע טמסס סוספ
 סנו סולגלגכ סוכוממס  ולקנכ סדוק סלילכס ת)חתכ סיסט ומכ טדוס כ" לכ ךטמ סיס רודכ 5קו 15 סוס רודכס למ
 59ו תולופס וסמס 5לפ וכמלס לנסימ וקויד .ןכו "וגו סזס סויס ס5עכ ביפכדכ ןכ6ס לע טפטס סיס לוכמס יפ ינפמ סכופכ סנלנסכ
 סוי ןוכ .רכונ 5ל] י"טכ .טקנס וסזו סופו ר5סכ סיס 5) ס)ולו סוי ךל וכופס פוכולמס יסדו 56 םולזלמס ןכופס 690 ולמ5

 טע שוריפ \
 דש (בכ) : ןאָטְנ באה יא אונ דזַא שיִנְפעָשְּב

 רַמּולַּכ רֶרָע רעָד ןופ גַעָט איר עָלַא ץֶרַָה ימי
 סקי לא ןייטש טעו טֶלַעוו אי ו ןַמָ לָּ
 טיִנ גְנּורעָה ףוא ןייק טייִטָש רעָטייַוו סא ןימייצ
 טייצ וד נוא ריִצקְו ָעייָז ןופ טויצ יד ערז ןיֶּבאָה

 נוא פיחְו טֶלעָק ןופ טייִצ איִר וא ילו םיִנש
 הָלָלְו פיו רעָטְניוו נוא חו רעָמּוז נוא זק

 3 ) ל ד ער יִנ ןיִלאְז יתוגט: אל שָבָאָב נא

 טיע שוריפ

 .ץיֶּבאָה טיִנ :ְנּורעָה ףוא ןייק ןיִלאָז אייז טסה
 םּוראָו זיא רֶרָס רֶעייַז איוו וזַא ָךיִנ ןיִריִפ וצ ןופ
 טָעּורְג אוי יז ןיִּבאָה לּוּבַמ םִעָד ןופ געָט עֶלַא
 ןעַמ גוא ןַעְְג שמַשְמ טיִנ ןיּבאָה תולָזמ יד ןעָר
 : טֶכאָנ נוא גאָס ןיָשיווָצ טנעק רַעָר טיִנ טאָה
 טִשְנָשָבִגטֶה טאָג ןּואיִנכ הֶאְוַחִג תֶא םיחלא דרב (א)
 יצ טָה רע וא ל רַמאִ רעניק עָנייז טימ חג
 עמ גוא יי ףייא טֶרעָפְּורָפ ייפ טְנאְָג איי
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 ץֶרֶאְה"ַתֶא
 ילָכ לע ץֶרֶאִה הֶיְַילְּב לו היה
 שמרת רֶשֶא לכב םימשח תוע
 םֶכְדיְּב ם םיה ינדייילבבו המראה
 יחיאוה רשָא שַמָרְ"ילָּכ :: ּונְִנ
 בָשע קָרָיְּ הֶלְכָאְל הָיִהְי םכל
 י : לפ"תֶא םֶכָל יִתְחַנ
 . 05 ןירדסטס רש ך5 . טק חג ₪ וג ןירוכנס כסע קריכ . 0 קנפ ספ פנפרופו אה

 םימכח יתפש
 וכוכ סוס למ סוקמכו סוי ולו סיס דק5 סוקמב רמולכ סלול
 סוחמ סמר6ס יטפ וכָכמ ןכ6ס לע סיס םמססס ינפמו .ספול
 ס"6כס תויטוק לכ ופכופי סזכו עדס כ"י ךופכ סיסט ף5 םעסְב
 לפספ סיסע רטפ6 'וכ סימוס רפספ עדי ןיפמ סטקסש סמ ך5
 תוססרכ 'פכ סדקעס לטכ "ופס ומכ ןפזס רועוט י"ט םומוס
 , טוסט (רסו5 .ןננ6ו) 6'לכ ןילוקס רועיט ילכ ידו לע 5
 וכ ופשע סגל 65 יכ סכיתס ןולקכ פקלוזסתיס סמתספ ןוו>
 ילעכ י'ע 16 . ןולס ונויס .כסכ ד"מל ךספכ כטוו םנ סוס 5
 י'ע 16 'וכ רעונ כוממ סנוטסב סרמטמ ןנילמ6ד ומכ סויסס
 ןוכ ןיסכסכ סניכ יוכט) ןפוגס כמ5ד סמל סילונגלפו סיכרוע
 ס"פרמ יכנ ם'מכו "ד וס כוט ןכ6 תלוגס י"ע 15 סליל ןוכו סוי
 י'טכ פעד ב :ותכופמ תוספפנ וגסרי 'סו ק'ודו 'וכ ספוכ תמי6ו סוי תמי6 עדוו סוס ןונמ

 םכתחו םכָאְרומו כ ;
 0" :סולקנוא

 = ןמזמיא כחל ב
 -אערא תות לָּכ לעיִהְּת :

 אמר אָפע לָּ 0
 אָעְרֶא שיחרמ יד לכְּב
 ןוכְדיְּב אָשי ינונ לָבְּ
 לָּב ג : ןיִרסִמ ןהי
 ןוכל יח אהה אשחר
 קוריִּכ לָכִמְל יה
 תי ןוכל תיִבהְ אָּבשִע
 אבשב רב ד :אָל
 אָל ּהָמְּד | ּהָשָפִנְּ

 = ןולכת
 יישר

 . םכתחו (כ) : ןקדסכ גסנפסלמ .כ ₪55 לכ וקספי
 סויס 5 סדנסו .(ו כויס) סקס ופרק ומכ סכסמיסו
 .יח ופוי ןכ קוכיסט ןמז לכם (ףנק סכב ₪5 ןיכדסנס) :

 מ ןפכס ןלמ גוע סילככעס ןמ וכמוטל ךיל5 סקס ןיס
 סיסי סלססו סכסלומו רמפנס סירככעס ןמ וכמוםל ךילל
 : סיומ סקסט ןמז לכ סויקס לע סכסרומ סיס יתמיס
 יקיפכס לם (טק ןיללסנס) . הלכאל היהי םכל (ג)
 כספ קריכ סכלו ל בסט קרו 055 רפכ ל סדס)

 וש ₪ רשב (ד) : לכ ק6 סכל יפקנ ןוכסכס סדסל

:- : 

 רשבידא
 ושפנב

 ות-
 יתלקפסכ

 סתונמו ססיכש ןוכפ וםככ\ סרפפ 6לכ
 ןוגכ סמלע  סלועסס לע 526 וז סכ5ל5מ .סכטס סמונמ ךויכ וכ רכד סכוממ 'געופס לע 606 ססונמ ןוש) ךייכ 60 סועמ
 ; סקספס ןוט 'ופ 556 (ס"כקס ונייסד ןס)ט לעופ 896) ופכט רפו) ךויט ןיפ סוקעס לע ףככ

 יפל ד"עלנ 5 םדפלמ תווי רכס סמנו סז לע ןולקי ₪9 ןיסו סמדהס ןמ סרני 'ס יטעמ ס)כ ןיומ סמסכסו סד6ס סיס סדוקס
 םנ5 ריקסמ סמ (מ'לק)

 ןולתי וכ סיס סזכ] ק) תוכוכ ומווקקנס 636 ס)וכ ודכסיק יוחכ סוסו ס)כ ו6טסכ לוכמס ןמזכ 235 וריכת 6 דמ6ס תימי

 ט'ע שוריפ
 : דְרָע איר טיפ רַעְר וא ץֶרָאָה תֶא ואְלְמ ךייא
 רַעיַא וא סֶכַּחְ טְכְראָּפ רַעָי נא ספא (ב)
 לאָז שמשה ףוע , לת ץראָה תי לָּב לַע ָיִהְ טֶסְגְנַא

 תופוע עַלַא גוא רֶרָע רֶר ןופ תזִח עַל ףוא ןייז
 הַמְדָאַה שמר רָשֶא לכב לַמה םִעְר רַעָטְנּוא סאו

 סה ינו ןניִמְדיִוְו טוט רֶרִע איִד סאו ץֶלָא וא
 ןיִנַעז יָת נדיב םי םַעְר ןופ שיִפ עלא ןיִא וא
 .ןֶראּווְג טַרָפְנִעג רעָּביִא טְנעָה עָרְשייא ןיצ ץֶלא
 רָמולּכ ןיִּבַעְל ןושל זיא סֶכּתַהְו טְּבייִרְש יישר
 סַע ןמְז לָּב גאָמא טֶלָא זוא סאו דני ּוליִפַא

 איִד ראפ ןיִטיַה טיִנ סאָד ןעָס ףראַרּב טְּב
 רע ןעו) טוט זיא שטְנעָמ רַעָר א נוא םיִרְּבָכָע
 ןעָמ וּוכ ןָשּבַה למ גוע יו סורג דו ּוליִפֶא זיא

 טייִמש םַע םּוראוו םיִרְּבְכַע יִד רַפ ןיִטיִח אוי םוא :
 ןעו) טַשְפ רַעְד וזא ויה (כְִחְו סכָאִַַָמּ) קּוכָּפ ןיָא |
 מ לָּ תויח איד ףוא טֶכְראָפ רָעייִמ ./ פת

 ט'ע שוריפ
 סַעְביִלְטיִא יח אוה רש שמָר לכ (נ) : טָּבָעְל ריִא זַא
 וצ לא הָלְבַאְל היה כל טָבַעְ סע סאו גְנּונָמְיוו
 עֶניִרְג איר איוו וז בָשע קר ספ אּוצ ןייז היא
 םִאָר ףייַא יא באָה לכ תָש סְָיִַּהָנ רעָצְכְעַטייִרק
 טנאַזְג טאָנ שָה וא טָּבייִרָש ישר : ןיִבַעְגִ ץֶלא
 טינ תושר ןייק ָךיִא באָה ןושאַרַה םֶדֶא ּוצ ַנ וצ
 עָניִרְג איר ראָנ שוילפ ןיִסָע .לאָז רַע ןיִּבַעְגְ
 וצ שייִלְפ ריּתַמ יי ןיִּב א רֶּבָא רָצְכעָטייִרק
 םֶדֶא אוצ ןיִּבַעְגִג תושר ּבאָה ךיִא אי וזא ןיסע

 מרָעיַנ ו (דו : ןיִסָש רָצְכְעָמייִרַק איִר ןושארֶה
 פאר א רָמולּכ שָפָ ןיינ טיִמ שייִלְפ יל רֶט
 סאד שיילפ םַעָד ןיא ןיִדְנאַה ראפ ףאְנ זיא תויח
 ומר ושָפָנָּב רָדיוו נוא . יחה ןמ רֶבָא ןעָמ טְנייִמ
 טֶניימ סאד שָפַ םעְר טיִמ ףא) זיא םד 7% זא

 סָדְיִסָע טי ריִא לא ולאה 6 יִחַה ןמ םד ןע
 | א ה : פאְָרַא וא רש טייג וש פנ טאו



 : אָשַנָאָד אָשְפַנ תי

\ 

 ג רֶדַוו טְנייִה רע טָה םזחְד ₪ טנש אוז

 סולקנא |
 תָי .סרְבּו ה + ןּולכַת
 ןוכיִתָשפנל < ..ןובמד
 אתי לָּכ די עּבְתֶא
 אָשְנא דימו .הָנעְּבִַא
 תָי דש רַבָּג דמ
 עּבְתֶא יהי :אָמְ

 אָשנאְד .אַמּד דושיד ו
 ןירהסב

 ךאו ה ולכאה אל ומְד ושָפַנְּב
 .םֶכיִתְשפנל םֶכְמּדִדתא
 דךאה דימו וג שרדא הָיַחילָּכ דָימ
 שפנְ"ַתַא שרְדא ויחֶא שיא דיִמ
 םֶדָאְּב םדאהםד ה ףפש + םדאה
 -מ ןילדכנס 55 תמק הככ 95 4 א"

 .83 ב5
 ו

 מט תישארב

 שררא

 ומרד . נק מ וג ןירדסנס גס קופכי סר ךפוש

 םירוטה לעב
 ספמט ס6 ך6ו ךדילו 620 'סמּכ 'ג . ךקו (ס) : טניו "פכ ןייפ
 וממע גוכס) לופס וכ בעול .. ככדס ת6 ך6ו .. סלתזומ6 [6

 ישר

 ס מ 55 סט לפס .ושפנב
 לועכ . ןח : לטכס ולכסס 05 וכ וטפנש
 536 -יכס ולכאת אל ושפנב רשב :וכ ופפנ
 : יקס ןמ סד יכס ולָכסְס 55 ומד וטפנכ ףפו ומס ןמ
 תפימנ סכל יסרסספ פ'ע6 .םכמד תא ךאו !ס)
 : ומ5ע סד ךפוטסמ 1 טורדס סכמד 5 סמסננ סמפכ
 לי פלט פ"עס ם מלט קנומס ₪ םכיתושפנל
 לוכפס לוד ופטסכ יפ> .חיח לכ דימ : ₪ כ
 סילסק) רמסנמ ןסכ סול 505 סוער .סויס לכסמל וכקפוסו
 ןסולע \ כוסזסל ךכנוס ךכופל ומדכ סומסבכ לסמנ (סמ
 קויקס תל

 ןמז לכ סמולכ

 : םורדמ 6 סידע ןופו דיזמכ גלוסס דימ . םדאה דימו :

 06 ךפו סליפוטפכ> סכמד .ת5 ךלו :5וסּו ומלפ 3לק ךוסס ךכ
 סיק ככטש כפומ 0650 05 ך5! . םולד6 כוכדס ונופלס ככרס

 םימכח יתפש
 וטסנכ יתפָנממ סנוכנכ 5םסונס ס"פרס כתכ מ : 'וכו "ככ למ
 ומדכ וטפנ דופּכ יקָס ןמ רכ6 וכס ונכלק 5% וכ וספנ דומב
 ונפכ סע סוקמכ ועפנכ ןמ ס'יכו ותס ןמ סד ירס ולכ6ס ל
 וסכד ומדד םלומיפו וסוטכ6ק ₪3 טפנס סע ודועכ כטכס 6
 ומד וכפנכ וטפנכ ככ וולק6לו ןיגפ) טרדנ וטפנב תלמס
 למולכ ומד וכפנ תעסכ ןכו וטפג סע ודועכ רעכס ןפולופו
 וכל דטכ רפול ךכלוסל סמו ולכ6ק 6) וכפנ סע ונדופ ומדמכ
 וספנ םנממ ןכומכ וטפנ ספ רטכ כופכס ןיכנכ רמ6 5ו וב
 טפנס ו)כ6פ ללט סכומ וגכ6ס 6) וטפנ סע רפכט ינפמ סוס
 (מ"5ק) ב : 'וכו וכ וטפנ דוטכ 1:סנכ 'יפ ךכופ) דחו רסבמ ספ

 כינה כ : סד6ס דימו כמ5) ככ 50 5

 כסופ םוסס דיפ . ויחא שיא דומ
 סד :ךפוכמ יד

 סידע ןימ סו סרסכ ךילכ גגופס ףספ לקמימ ונוע לע םקכוו סלני 05 ס5 םוכד6 יגפ גגוכ וגלסו ספכ ול
 'כקס עככנ וגיס סוסו םולג וכייקל
 (1) : 'וכו דק קדנופל ןנמזמ

 ט'ע שורופ +
 וצ כיִִשְפִנָל טּולָּב ןיִנייָא רֶעייַא סָכְמִדֶא טרָעיינ
 יישר .ןיִטָשְראָּפ יא לעוו שא רָבייַל עֶרָעייָא
 ףייא באָה ָךיִא עָשָטאֶח טָשָּפםִעָד וזַא טֶּבייִרש
 זנייַא רָעייַא רָּבָא הָמָהְּבַא ןיִטייִש ּוצ ןעְוְוג ריּתַמ
 ןייִלַא ףיז טְגְנעְרְּב רעָנייִאדַא טָסייַה סאָר טּולָּב
 ףיט :לעונ טל ןיִנייָא וז טיג ראַפ נּוא םּוא
 . ןיִפאְרְמַש םיִא לע ףיִא טֶסייַה טד ןיִטשְראַפ
 טגרַעְנ רַעְדרֶנייַא ןענ פא סָכיִחְשַפנל ריו נוא
 טיִנ םיָא ןופ זיִא םָע עָשטאָה רז ייל יז
 ןטָשראָּפ ךוא יא לע טּולְּב ןייק ןעָנְנאגְ סורא
 תויח עלא ןופ דנַעָה איר ןגפ יָשְרְדֶמ ה לָּכ ד
 שטְנִעַמָא ןנְנַרּ םּוא טעו הָיַחַא ןעונ רָמלְּ
 םַעָר ןופ טּולַּב סאָר רי ןופ ןיִטָשְראָּפ ףיִא לעו
 לּבָמַה רוד רַעְד ליז טּבייִרָש ישר .שטְנַעָמ
 אג איז טאָה םִעְר תֶמִחַמ נוא טניִדַניִזָנ ןיּבאָה
 רָביִא ו ויז תועְר תּויַח איר ּוצ רקפֶה טְכאָמְג

 טוומ

 ומכ . וגונמ םרוד כ

 ךפשי ומד םדאב

/ 

 ס'כקס הוכפ תכסמב ודי סנס .םיס96סו וגיקוככ וטרדס
 : 'ונ\ .סיסכק 0955 יכ מג סקק וסופיפס סודע ם

 טיע שוריפ
 ןישמְנַעַמ יר ףוא ןוש ןיִלאז ייַז תויח יִד ןייז ריִהְמ
 םַעָר ןופ דגאַה רַעְר ןופ ִדְָה דיי ןייז טלוש טי
 ןרעָרְנא םַעָר תָגְרַה רַעְנייַא ןַעו רמבו שטְנעָמ
 ראָפ טיִנ תּודע ןייק ףורד ּויָא סע, נוא דיִזָמְּב
 ןיילא יא לעוָו רמו ןיִמָשְראָפ היא לעוו ןידנאה
 1זא ןופ נא ייחֶא שי - ןיפארטש חצר םעָר
 איוו ביל ּוזַא רָכַח ןייז טאָה רַע םאְוָו שֶטְנִעָמַא
 לע שורדא גְנשְּב הנ םיִא טִח נּוא רֶדְורְּבִא
 שָפָנ םעְר םָדאָה שָפָ תא ןימש ןאָּפ םיא ןופ ָךיִא

 ןידנאה ראָפ טיִנ וא 0 פוא שטְנעַמ םעַ ןופ
 ןיא ןייעונ ןֶּביִרִמ ראפ לאו רע תּודע ןייק ףורד
 גיִנַעָט רֶָטְנּוא טיִנ ךוא ןיילא זיא נוא טֶלְקִמ רוע
 רע ןיִטעָּב םיִא לא רֶע אּוה ּורַּב שודקה ראפ
 טאָנ םיִא טעו ןוָע םעְר ראפ ןייז לחומ םיִא לאָז
 טָסיִנ רפ סאו רֶעְר ִרֶצְמ פד דפש 0 :ןיֶפאְרְמְש ג

 תָנְרַה ריי ןעְ ּונייַהְר שטְנעְבְא ןופ טּולְּב אר
 תודע ןידנאַה רפ ּויַא סע נוא ריִזמְּב שַטְנָעמַא

- 
 סי סק .



 כ <

 חנ ם תישארב 4

 םֶכְתִא יִתיִרְּב

 , .זכ ןירדסנס ץר63 ופרס . 0 סינכוכ פד

 השע םיהלֶא םֶלָצְּב יִּכ ךפשי ומה
 ובר ּורפ םֶתַאְו ' : םֶרָאָהיתַא
 ם "יי : הכדדוברו ץִרֶאְב וצרש

 ויִנָּבילֶאְוחנְלֶא םיהלָא רַמִאִיַו
 "תֶאסיקַמיִנְנה ינָאְופ :רָמאְלותא

 םֶכעְרֶזְ"התַאו
 הָיחַה שָפִרְּב תֶאְו * : םָביִרְחא
 ילָכְבּוהָמהְּבַּב ףועְּב םֶכְּתִארְשא
 טג ןירדסנס .סס גס םופכי ולפ ספה . כ וכ5 גס פופכי פס פוכיכ סלכ י> אך

 < םולקנוא

 | תי דַבִע יד אָמְלְּ
 ושופ ןותאו ז : אָשָנִא
 - אעְראָב דיל וס
 = יי רמָאָו ח : ּהָב וגס

 הָמַע :יִהונְבִלְו םנל
 אָה אָנַו ם : רָמיִמְל
 :ימיק תָי םיקס אאא
 םיִנְּב .םעו .ןוכשע
 כ סע י > ןוכירּב
 ןוכְמע אָתַיח אפ
 לָכְבּו אָריְִבּב אָפיְּב

 + תיח

 םירוטה לעב
 .סלפ6  יפילכ ₪6 סיקפ (ט) : סכוסמ ןיכ ס6פס ןיל פס6

 םימכח יתפש
 כמלוו םיט6רּכ 'פד קוספד רכוספ (מ"לק) 1 : ל'5 סכיפוספנכ
 60ק יפנ ןכו סוס)5 סקופ ךרכיו לט 'ופ לוס וככו ולפ ססנ
 טוכופ 5וס סג ינכד וככו ולפ ססל לעפיוד "6 קוספ לועלד
 6כקכ 596 וגדמ) 5) סיכרו םוכפ תופמ לכ6 סיסנ5 ךלכיו לט
 סנוקסשכ סטע ןכו ₪: סכלכ סיכ כיתכ 69ד וכרו ולפ סקלוד
 לוע) רככ ומיעכסט פ'ע6 למולכ תינכ סעפכ סטע ןכו לר
 ס6 5וס יסנת לט ס'כקס לט ותקטכסט ופ) גול סוס מ"מ
 ךללו ותסטכס סויקמ ןיס ו5) ס5ו ופסטכס סייקפ ונולכ ןיטוע
 .ל'נכ דוע לוכמ םיכס) 6לש ס"כקס ומיטכסט דע גלוד סוס
 ככ 5ס סיככו .סירפ תונמ לע קכל ס5 סמל כ"ג ןרופו .סזכו

 ופילכ .סס) סיקמ סטסש סיתמס םייקת) ועל סיקמ פ"ס

 , יישר
 סטע םויסל ךיל5 לפס סלקמ טז .םדאה תא השע
 ןורפ םתאו (ו) : פפקמכ סכלכס ןכו סדסס קס ספועס
 סכלכל סנוטסלס ע ופומפ יפל (ס פוכוקכ) . וברו
 סילפכ קסוע וכיסס ימ  םיקסל וטרדמ יפלו יול ןסכו
 . יננה ינאו (פ) : (סס סומכו) סיפר ךסוטג סיברו
 סינכו .סילפכ קוסעל גסוד םכ סיסט ךממ ימ5 סיכסמ
 סע ןכו דוע סלועס קמעל לש ס'כקס ומיפכסש דע
 קזומו .סויק סוטעל סוכסמ יננס ול כעס פ לנוכקלכו

 י'טרופדכ ס'כקס עכטנ רככ 60 גסוד סיס סמ) תוטקס) ןי6ו . ומ קוולל ךור5 סוס ס'מ גסוד םנ סיסט סזטמ 535 סד5ל 5
 חכ לכ6 ס'כקס לם וכלכ סנע ךכ ל'ר "וגו ףיסופ 5 וכל 36 'ס כמליו כוקכמ יפ) ל'יד סעוכט) רכדס לפל ףוסו8 53 לועכ

 טע שוריפ
 טול ןינ ןישְטְנעְמ רוד לאָז פע: של סא ףורר
 םיִא לאָּז ןיד תיִּב םאָר רֶמּולַּכ ןיִרַעְוְו ןיִסאָנ ראפ
 םעַד ןיא םּוראו פיל סל יל ןֶנְנעְרֶּב םוא ןיִזאָל
 ןיִפאָשַּב טאָנ טֶה טדְְה ֶט הֶָשָע טאָנ ןופ םִעָראָּפ
 טרָּפְכּורְפ ריִא וא וכְר ור סֶּתְַ (ז) : שֶטְנַעָמ םַעָד
 רֶר ףוא טֶנֶמְריִו זר יצלש יי טְרעמ נוא ףיימ
 ישר - ריִא ףוא ףייא טרעמ נּוא הָב יגְיי דִרָע
 אידוצ טְנְהאָנ קּוסְּפ רעָר טייִטְש םּורְד טָּבייִרָש
 תַביִפָש ןופ ןידייִר יז סו םיִקּסָּפ עָגיִרְרָעיִרְפ

 סו רֶד זַא ןעָנְרעָל פא ןופ רַעָרְיִלאָז ריִמ םיִמְד
 רָעיוַו ףייִלְג זיִא הָיְבְרְו הָיִרְפ.ןיִא קסוע טיִנ יא
 נא ויִנָּב לָאְו חנ לֶא םיִהלָא רמאיו (ח) : םד ךפוש זיא

 טיִמ יא ןיז עָנייז וצ נוא םנ וצ טגאָזִנ טאָה טאָנ
 ןגנ יננמ ךוא גּוא יא מ) : ןיִגאְז וצ רזא מאל םיִא | =

 טייהְרְכעַניִמ ןניטעמשב לע ימי תא סיקפ א

 טיע שוריפ

 יִרָעייַא טיִמ נוא סכר כז הש ָךייַא םיִמ כ
 יישר . ףייַא ףאָ ץינ ןילעוו אייז סאו רעְְניק
 הָיְרפְּב ץינ קַסוע טָלאָאְגיִנ טאָה םנ טֶּביִרָש
 טעְוו רֶמָאָט טְגְראָזְג ףיז טאָה רע םּוראוו הָיִברַ
 איד ןיָּבְראד ראָפ וצ לּוּבַמַא ננעַרְּב רעריוו טאג
 ןעונגִמיִמְבַמ אּוה ּורְּב שודקה םיִא טאָה טלעוו
 טֶלַעוו איִד ןיֶּבראר ראָפ טיִנ רַעָמ ןוש לאו רַע
 טְנאְזְג טאָה טאָנ זַא ןָנאַטשְנ ויִא ןיבוא איוו וזַא
 יא טנאָזְג טאג םיִא טָה טְנייַה וא (וכו ףיסוא אל)
 נא הָחְטְבַה ןיימ ּוצ םּויקַא ןיִכאַמ וצ םיִּכְסַמ ןיּב
 "לָנָּב תש : ףורד ןיִכייִצַא ןיִּבעָנ ריר לע ףיא
 יז ןיא ןיִּבאַָה סאו רעָּבייִל עָלַא טיִמ גוא המה
 ןא .ףטּכ יי טי יָא םאוָו סֶכִַא רָשַא תומא
 גוא ָכְמִא ץֶרָאָה תָוח לָכְבּ תומה ןיא הָמַהְּכַב תופוע

 < תשיווצ ןינעז סו דרע רעד ןופ תזימ עָלָמ שמ



 לכל אָתובַת יקפנלבמ
 םקאו אי : אקרא תיח

 אָלְו ןוכטע .ימיק ₪
 דוע אָרָשְּב לָביִציִפְש
 יִהְ אָלְו אנ ממ
 אָלְבַהְל אָוְפ8ִט דע
 אָד יי מאו בי: אערַא
 בֶהָי אָנִא יד םק תֶא
 ןוכינבּו ירמי יב
 אָתְיַח אָשּפַנ לָּכ ןיבּו
 :אָמְלִע יִרָדְל ןוכפע יד

 תיִבָהְי יתשק תָי
 םָיִק תֶאָל ית אב
 : אָעְרִא ןיִבּו ירמי ןיְּב

 : יהיו

 דוע רָשְּב
 לוּבמ דוע

 רָשֶּפ היה
 ני

 ואצְי לכמ םֶכִתִא ץִרָאָה .תיח
 . לה ץרויפ\וך

 5 תנ = 8% ₪ | 3) -- 25

 יתמיקַהַייץֶרָאָהְתיִחְלְכְלהְבַתה
 דלָּכ תַרָכַי"אְלְו םָבּתִא יִתיִרּביתֶא

 הָיָהיאָלְו לובפה יממ
 רמאָיַו ': ץרָאָהִתְַתְשְל

 ירשָא תיִרְּבַהְתוְא תאָז םיִהלֶא
 שָפְניָּכ יב םֶביִניִּו יִניִּבְִתניִנא

 : םלוע תיוהל םֶבּתֶא
 הָתָיַהְו ןָנעְּב יּתַתָנ יתָשק"תא
 : ץֶרָאְה ןיבו יניב תיִרְּב תואְל
 , ספ פופמפ סיסי ₪, 0 פופונפ קרכי ₪ אך

 י שר ו -

 ץראה , תיה (י) :: תופ ךל .ןפסו | וקקפכסל סילכ
 יאצוי לכמ : סויככס סע סיכנססמס סס . םכתא
 תיח 'לכל : סוטמרו צ סטקפ פינס . הביתה
 כט5 סיקס לכ ןניפפ  ןיקיופס פינס . ץראה
 . יתמיקהו (6י) : תוילכס סע ןכוליס ןיסט סכמס
 ופכ ספקס .ק6 ומויק .וספו . יקולכל סויק כ ססעס
 פיפ לסס כסכנ .םלוע תרדל (כי) : ךלוסו סייסמש
 ויס .סילומג סיקידגט יפל ר תו וכללו סלק םולוד
 ןועמם יככ לט ורודו סדוסי ךלמ וסיקזמ לש ורוד ומכ

 ויככע לכ5 ₪5 וכרנוס דע ימ)וע דע םוכודס גכ) 6'ס לנפ
 טיע שוריפ ל

 סורא ןיִנעָז ייז םוָנ עָלֶא ןופ הביסה ימני לכס יש
 תווי יִלָא וצ ץֶרְה תם לכל הָביִת רעְד ןופ ןֶנְנאָנָ

 : ןיקיזמ איִד ןעָמ טְניִמ םאָר רֶרָע רַעָד ןופ
 ןניִטעָטְשּב לַעוו ףיא נּוא סֶכְַא יתיר תֶא יְִוטְקָהנ (או)

 ןכאַמ לע ףיִא טְסייַה םָאָר ףייַמ טִמ תיִרָּב ןיימ
 סֶד סויק רַעָד זיִאסַאוָע נוא תיִרָּב ןיימ וצ םויקַא
 ןייִטְש טעו רָטייונ איוו וז ןינוּב ןיִנעְר רַעָד יא
 רַהעָמ .ןוש :לאָז םַע וא רש רָָב לָּב תרָבַי אל
 רַעָבייִל עָלַש ןיִרְעונ ןיִטיִנָש ראפ יִנ לאָמ ןייק
 אלו לובמ םַעָד ןופ רעָסאּונ םעָר ףֶרּוד למה ימט
 טיִנ לאָמ ןייק רְהעָמ ןוש לאָז סע נא למ רש הָיִה
 :דִרָע יִדְיֶּבְראְה רַפ וצ ?ִעְה המשל לּוּבַמ ןויק ןויז
 31 הם" תיק תוא תאז טגאְָג טה מאג אא םיִלֶא פא (ביע

- 

 םימכח יתפש
 ססכ רמ6נס סיסמט תופוע סס סילקט צ :רנדכ סולכ עדי ל
 0)6ו י"ג סטקד כ : ?"טרסמ . ןטמטפכ סוטמרו סס ןקס
 עמשנ ךסוס פ'6ו ך | : יתוככ ₪6 סיקמ ננס .ונ5ו כיתכ ככ
 יתטק ק6 סכוט תכדל וטוכופ ךכד ל"נו לסמ ם"ממ ₪ טרד
 תו6כ סוכול5 סיעטר ןסט סורסה תוכודסש ןמזכ כ"כ ןנעכ יתפנ
 תו6 סוכיל5 ןיפ סיקיד> ססט סוספמ םולודסט ןמזכו תטקס
 כסמ תרד) כיפכו גיסוס עמסמ יכסד  כ"יעו . ל"קו פקקס
 סכיד ןופ) ט"וכס פסק ק"תפו ס"פדס תמק ן"טקכ .תלד) ןנולק
 ןוכדס סומפסמ ןתוסכ ל'ר סלוע סכדכ פ'סו דיחי ןוקל לוסו
 ןתונ 5וס סנוע לכל לס דנוכ 6סו ןנעכ יתתנ יתטק קח סלוטכ
 תוכוד) כתכנ ו96 'יפ ל"טרסמו . ס"לכ וכו ורוד םיט 0
 536 ₪16) .סיכול5 סס ו"סע) ססט תוכוד) רסמ תרדכ כוקכש

 טע שוריפ
 ןפונ יִנָא רָשַא תיִרְּב םעָר ןופ ןיִּכייִצ רַעְד זיא סאְר
 ןִּכי ָךייַא ןישיווצ ןיּבַעְג אוט ךיא סוו םֶכיִניִבּ יִניִּב

 ןיִּבאָה םאוָו רַעָבייִל עָלַ ןישיווְצ גוא הי שנ
 תחל ָךייִא טיִמ ןיִנעְז סו טּכְהִא א תויַחַא יז ןיִא
 יִתַתִנ יִפשק תֶא (גי) : תורוד עְגיִּבייִא אוצ זיָּב לש

 ןקלאוו יא ןיּבעְגנ ךיא באה ןינוב ןינעְר ןיימ ושב
 ףוזא ןיִיִצְט רצ ןייז לאָז ד וא הי תלי
 ריִמ ןיִשיונצ .ץרָאְס זכו יניב זיִא םאוָו תיִרָּב םעְד
 : טֶלַעוְו רֶד ןישיִונְצ רַמּולְּכ ררע רֶד ןיִשיווצ נוא
 לַעונ ךיִא זַא וש יב ןייז טעו סע נוא חה \די)

 טעו סע א רָמלְּכ ןיקְלאנא ןָנעָהְלָו ןיִכאמ
 .ְנְרֶּב לאַז ףיא ריִמ ראפ הָבָשְהַכ ןיִא ןיינ ףוא
 ְנייִמ סא ןוריל,ראָפ ןייא נוא שיִנרַמָצְנִפַ



 נט תישארב 6

 'א יתירה תא
 רָשְּבלֶכְּב היה שפל
 --יִלָּכ תחשל לובמְל םימהדוע
 ןנעּב תֶשקה התיהו .פ + רשְּב
 ןיִּב םֶלוע תיִרּב "רפול היתיאר
 = הָיַח שָפְנלָּכ ןיבּו םיחלֶא
 רַמאִיַו " : ץֶרָאהלע רשא רֶשָּב
 תירְּבה"תוא תֶאֶז חָנ"לֶא םיָהלֶא

 יש

 ןיבו יִניִּב יתמָקַה רשֶא

 םימכח יתפש
 :"טרסמ ..פו6) סוכוקל יש סלועב סורדס כ"סע) סספ פולוד
 5% רמ5ק םממ סיננע 69 ינע ינכמכ יפסד 'פ) י"טב העד ש
 ךטוק ובס ינפל סכטסמכ ס)עקו לוכמל סקס סוופכ סח רמולכ

 'וגו לוע 'יסי 6לו 'וגו יתרכוו ןכעכ תסקס סתמכנו סלועכ ןודכ6ו =
 לוכמל סימס דוע סוסו )ו 6 סמל םממ סוננפ *יפ ומ ל56 ==

 (ם"מרסמ) :לוכמל סס סיוסכ ןכפס לע סוננע ווסוס לוכשכ וכו
 55 ןנעס ספייס 0 לע ןנע .כיסכדמ 6וס י"טרד וקווד ל'כ =
 סימסכ ןנפ יננעב כ"ס ךר6ס 36 ןנע) טי םוכויט סמ וכו ץר60

 ט"ע שוריפ
 תַשקַת הָתאְרִ טֶלַעְח רד ףוא גְנוּבראד ראַפַא ןעָמ
 :ןיקְלאו םִעָדְויִא ןינוב רַד ז ןהעוג ןירעוו םעוו וב

 תיִרְב ןיַמ ןקנערְג ףיִא לעונ ימית יח (וט) |
 ןישיווצ זיִא םאוָו היס שנ 2 ןיִבג םֶכיִנִבּו יִנַּב שא =

 ןִּבאָה סו רבי עלא ןישיונצ גוא יא וא ריִמ 6
 דוע הָיִהְ אלו שינָפעָשְּב עֶלָא ןו יא רָשֶּכ לָכִג תויחַא

 ךֶאנ ןייז טינןוש טעו ה גוא לּובמְל םימָה |

 ל ןיֶּבְראַד ראפ אּוצ רֶטָ לָ תָחְשל לּובמַא .אוצ
 ןינוב רעְר נגא ונע תשקה הָתהְו זט) : שיִנָפעָש

 ןהעָז סד 2 ךיא אה היִתיִפְרי ןיקְלאו 0 ןויז

 ו 0 וי ו

 ץראההלע נע יננעּב .היהְו
 יתרכזו ":ןנעְּב תשקה הָתֶארִ

 ןיבו םכיניבו יניברש

 דינב ויהיו" פיש : :ץראהילע רשא

1 2% 
 [ יב

- 

 | - םולקנוא |

 אערַא | לע
 .אָתְשִ
 מיק תי אָנְריִכְד ןּו ומ

 ןוכיעְב "ָרַמִמ ןיב ד

 הָיהייאלו רט אָתָיַח אָשפנ לָּ ןיִבו

 : 'אָרְשְּב לכ אָלְּבַחְ
 אננעב אָתְש יִהְּ וט
 םיק "רָבְרַמ הנזחו
 ייד :אָרְמִִמ ץִּב םלע
 אָתַח אָשפנ לָּ ןיִבו
 לע יד אַרְשְּב לָבְב
 יי רַמָא זי אעַרַא

 ןיבו ירְמימ ב תימסא שביל
..-. 

 לע יד אָרְשִּב לָּ
 ינב לוחו חי + אערא

 ג חנ
 יישר

 =: סכסהמב סלעסשכ . ןנע יננעב (די) : (ל'כ) ילסוי
 ןטק ש סיבסל נפל -%- :"םוזולא ןיב (זט) : סלועל ןודכסו

 סכינוכו סנעמ לט ןודס פדפ ןיג .היח שפנ לכ ןיבו
 . סימ .טפנ לכ ןיכו ינוב בוסכל 5  סיסמ
 (סכסס בויסל) סכילע גלפקל ןידס םדמ סבססכ וטרדמ
 .תירבה תוא תאז () :לכזנו םופס קס ססוכ ינס
 גע כ ןכ6ס לעו "וקו ךטוס 525 םממ ןנע ןוס) נילס פל

 ט'ע שוריפ
 מב ןויִהָא ןיִּבאָה כוו תושפנ עלא ןיִשיווצ נוא
 ררָצ רעד ףוא זק ל שיִנָפַעשב עלא ןיא רש
 יא ףוא ןמוק טעו ןירַה תדָמ רעְר זַא רָמולָּ
 לע ןירילראפ ןיִכאַמ ָךייא לאָו יא ןייז גרטקמ
 ןֶנאַמ דעת ּךִמ לַעוְנ וא ןיִכייִצ םעְד ןֶחעָז יא
 רַפ טיִנ לאְז יִא ןעוְנ תיִרָּב תרופ באָה ָךיִא וא
 נוא חג לֶא םילא רַמאַיַו (ןו) : טֶלע וו איר ל
 רד וא סֶר תִיְַה תוא תאו חַנ וצ שְגאָזְג טֶה טאג
 = .טֶגאָזנ םיִא וצ טָה נוא ןיגוב םעָר ןיִיוגסיִא טאָה .רָע טָפַיִבְש יישר .. שייִהְרְכַנ םעָ ןופ ןיכייצ |
 : טְנאָוְג באָה ףיא סאו ןיִכייצ רַעְר יא 0%

 אנ יתּוננעב יחיו די
 אִחְתַתְו

 וה "אָנעּב

 :אָה אל אָרָשְּ ל
 :אְנָפּומְל אַָמ דע

 : ןופ רֶרָניִק יד פי ינב ןַעוננ ןיִנָע ייז גוא יח חיו

>. 

 2 ו םיק תֶא אד מכ.

 < סו ל



 וחנ א
: 
 : ץשָנָכְד הוב

 ַחניִנָּב ןיל אָתְלְת
 לָּכ ּורְרְּבְסִא .ןילאמ
 רָבָּגַחְנ יִרָשְוכ :אערא

 ביצנו .אָעראְּב חַלָּפ
 ןמ יִתָשּו אב  אָמְרַּכ

 יִלגתֶאְו יורו .אָרְמַמ
 אזחַו בכ :הָנְּדָשַמו

 ו וונ

 עמו

 תי .ןענכד יהּובא םש
 אתירע

 הָלָחֶא ךותְּב לת

1 
 2 רפ

 הו םש הָכִתַהְ"ְדִמ םיאְציה
 השלש שןעְנְכ יבא אוח םֶחְותְפִיַ
 יב הָצְפְנ הָלֶאְמְו חייב הלא
 הָמְדֶאְה שיא חג לָחַו י :ץיִרֶאְה

 רכשו ןייהְךמ קשיו יי יםֶרָכ
 םחארְיַו ככ ;

 דע ייָבָמ תורע תא ןענכ יבא
 . 82 ןירדסנפ סמ לריו , 9 ןיכדסנס פ תוכרב ןפ םכיו . פ ןירדסנס ת) )תיו את ינשל

 םירוטה לעב
 ןג סיסנ6 'ס עטיו * סלכ פטיו 'םמכ 'ג . פטיו (ל) : ספזימסל
 ע"נמ סעיטנס מקל ןכיסמ טיתוככ וטכד . 505 פטי . ןדפכ

 יישר
 םחו (םי) : יפכמלמ תופס יכס 5 למסו קטקס וסמלס
 סטלפספ ופג ןפכ כמט ךלנוס סמ . ןענכ יבא אוה
 ודי לעו סמ סכ לקלקס םכ למ ופוככטב סלכַ\ סקוסע
 וכעדו סלו סה :סודלוס בקכ 65  ןוידעו ןטנכ .לפקסכ
 : ןענכ יכ6 פוס סמו ןסכ כמופ ךלפוס ךכיפל וכ ןענכמ
 קוסעל וכ סיס< .ת ןילוק ומנע ספע (ל'3) . לחיו
 סמדפסס יגודפ . המדאה שיא : קכמק סעיטנב סלקס
 סיכנפכ . םרכ עטיו :יפענ א םיס (ם םול) ופָכ
 :(כ'3) .סינחק ב ילוסיו פולומז ומע םונכס סניסל
 לע ופרקנפ סימכט 'יל זמכ ביסכ סלס6 . הלחא (סכ)
 ןייס יקסע לע ולגט ד, סלס6 תללקנפ ג ןולמופ סמ
 ןופ . לגתיו : ןיי יקכזמכ סוקופס ('| סומט) רמסנמ
 עי (כ'נ) .ןענכ יבא םח אריו (ככ) : לעפסיו
 לכזוס | ךכל ווכסל דונסו ספל ןענכ סילמופ  וכיקוכרפ .
 עי . ויבא תורע תא אריו :לקפנו רכדס לט

 ויתוי 9נפ% . סלי 'ינכ ןייס : ע'גמ )ט60 קק) ססככ6 ןכו
 : ןויס י"פ סילוג ם5ככ ולגש םזילנ

 םימבח יתפש
 : סלכ עטו 5965 "כס 52 כ" לקיו כ"כלד (מ':ק) +: ס)ועס
 יונק םימס ןופס ונסמ ימענ לט שופ .טרפ) .ןילד (פ'לק) א
 ומכ ססמ שופ מסנט דע סכעכ) סיונקמ ספ6ס ופכ ותסס)
 : ןיגקס ד"ע 6וס םו6  תפ6 תוכיפס יכ טופ תשס במסומ
 תמכטכ .סינחפ כס פורומז .ומע סונכסס י'עכ) ל"נמ פ"פו ב
 סעיענ ןיסו = סלכ .עעוו כיתכדמ ומע סונכסט ןפג גט ורומו
 ךותכמ ןינועכגס וסט ןלו6 35 ערוס .קעירזד .סוכומו 6
 וככו .ל'נמ םינפפ לט תורומז 535 , סעיטנ 5רקנ נו - ורפס
 סטע וטו לוו כיקכדע ופהכוסר ןכיפ לט .סורופוככ ללסי5
 ו'ככוסדכ קרסל סעיטנכ סלספ קוסע) 13 סיספ ןילומ ומנע
 ןופ .סויממ .ןכיעדו 55 ונ5ו פועיטנ רסס כ"ג וכ סיסט עמפמ
 ןיפ ןפכ דע .סכוקכ רכזוס לכו לילוס 535  תועיטנ ו סיס יס
 ךלפ סגסק סנע .ורפסי| תיקסרכ 'פכ כותכדכ סוגת 635 .לס5
 ידכ וסרס ונכ .סהד ןווכ .ל"נו וכ סיס .סונפת ןופ .סילמו6 ונס
 ןכ .דוע דינוס) טקכמש סק .ס6כ ןכיסעו יעיכר ןכ דו)וו .5נס
 פוס ונולמ 59 סופת ידי) ןוסיכמס תועוטנ עטנדמ 595 יעובר
 לכסט ןע כ"ו ןכמ6ט ומכ .סנפקס ומכ סופת ידו) ססוכמס ולפ
 "וגו. סגמס סלע ולפקיו רמסנס .סוס סנלת ןומסכס סד5 ונממ

 סופס ףיסוס י"פלופו ופכמ ₪5 דוע סד5 עדוו כמפנס ומכ םינפוגס תוולתכ כל ךט ותו6 כמו ונקתנ סזכ ולק)קש ספכ-
 ם'נוופכולמ י"כ ססכ כה ןוכיס 5יכמ ס'6כסו . סונלס וכומיו פולועו ומפ סינכס סכופ) סנכנטכ י"םרופ ס"מ ןקוסס לע
 סוגכו .סוגכ סנללפו לקזמיכ (מ"5ק) 2 : ונוס ר6כמ רסוו סכינכס ךכופ) סיפמ יפע ןולק!קתמ סינסק יחיו תורומזמ ופ)
 : קולג 5 פוסט לגפיו 5 לקינ ז"פלו ד: ןוכמוע תוענ) ומר ולס5 סוקמב ס)ס5 ןלכ כיקכדמו 'וגו סלס5 ןולמוט ןסיפוממו

 ₪ע שוריפ .
 סורא ןינקז יז םוו תפמ סח םש

 הו תפִי וא םֶח נוא םש הָביִּת רַעָד ןופ ןָנְנאַגְג
 ןופ רעָמאָּפ רַעָר ןַעְְג זיא םֶח נוא ןמכ יִכַא אוה
 ןעוטג ןיִנעָנ אייר יד סנ יב הָלַא השש (מי : ןֶעְּ
 איר ןופ גוא ץֶרֶעָס לָכ הָצְפָנ האט מנ ןּופ ןיֶז איָד

 סע טֶסייִה סר ןיִראָאְג טייִרְּמָש ראפ דיפ עָנְזאָד
 לחנ (כ :טֶלַעוו עָצְנאַג יד ןיִראּוְג טֶצַעזאַּב זיא
 רַעָב המצה שא םנ ןיבּוהג ןא טאָה רע נוא ג
 טַצְנאָלָפְג טאָה נוא ככ פט רע רַעָד ןופ ראָה
 טאָה רע ,נוא ול ו ףשנ \אכו :ןיטרא) ץיונש

 . , לסל 1/0

 ט"ע שוריפ
 - יראו ויִא רע נּוא רגש ןייוו םעָד ןופ ןעקנורטג

 ב

 . םאָר טקעָלְפְַא ןיראו זיא רַע גוא לג ריש
 7 א הלקט ריפפ טקערנ ףוא ןינעלנ וי רע טיי
 וו דב תנע תא ןענכ ינאסמ או (בכ) : טֶלָעָצְג ןייז
 = תְָָע אד ןקעוג טאָה כ יופ רעָטאָּפ רַעָר םֶח
 .םיִא טאה רע טָּבייִרָש ישר . רַעָטאָּפ ןייז ןופ

 ןאָטְג םיִא טָה רע ןעַמ טְנייִמ סאר ןעווג סרסִמ
 - ןייז דילופ ןינעמ טי ןוש לאָז רָע זַא ךאזא וא
 םאָר טד רע נוא ץיחנ ויש ינשל דגה רעדניק ןייק

 .יה א שהה
 ו

 = עונג ןינע יוז סוו רדורב אייווצ עְייז וצ טגאזנ



 לא

 סת

- 

 נ ט תישארב

 ל ! ץוחב ויחאיג
 תָפָ

 גכ

 : ןש קח נְב

 . ןירְדסִ

 םימכח יתפש
 ןוטכ יפוטסו ן : ס"עכ וגכרפ5 ךומסכ ועבכ 5"% ופלס 5" ד
 ו סומוכע ןוסוק סורע יוליגכ רמופכ סולע ןוטכ קס יופומ
 יוסיכל כ"ג סכו ססכט קפי 236 ןפוכע תוסכ) דגכ סַס סוסי
 סכו סנמסכ ססכו כפוי סונמכ ןמ5פנט סטו סכוכק ונויס*
 רמסמ רכסב סעוס 'סמכ 6רמגכ רמסד 6סו , תומ6 לש פילטל
 תוגמ ונטל וינכ וכז לענ ךולס דעו טוחמ ס6 ןנוכ5 38
 תומ5ַ תופמד עמטמד ןיליפס לט תועופכלו סככת לם ןעוחל
 "יו ספ )5 יוסיכ סוטפ 5לו טותמ רוכדמ 505 סב וכו 65
 וכו סע לט ווסוכ סוטמד דוסל לכפו דוח תיפיפ 3 םילטד
 :תלכפל וכז ססככ6 לםוכוכיד סופמו ןכ) ל5 ₪8 סע תילטל
 וכסט 6וס ספומ לודג 6001 ןטק .ותופ 6כק סמ) כ"כ6ד ?
 סנומ וקכיקס סופמ רמו ןילו קפי סדוק וקול סנופ 6
 ט"מכ ופבוטמ סוטמ ןוס5כ סט 96 סנומס ומכ ספי סדוק ופופ
 תוחפס 5וס סק 5סד קפי תלו סח תלו סמ 6 דכויו יכג י'פר
 כיקכד ןטקס סוס סכ 59סו סי) סטקד 'ופ ל'טרסמו . ס)וככש
 סנט ר"ס ןכ מנו כיקכו "וגו סגש פוסמ םמס ןכ תנ יסדו

 כ

 ש חקיו
 ילע ומישיו הָלְמַשהְתֶא | תַ
 ופכיַו תינרחאוכֶליו םֶהיִנָש םכָש
 תינרֶחִא םֶתיִנְפּומַהיִבָאתַוְרע תֶא
 ץקיו יי :* ואְר אל םֶהיִבָא תורעו
 ול השעירשא תֶא עדיו וניימ חַנ

 ןעְנְכ רורא רַמאַיַו כ
 ְע

 גי ןירדסנמ םג ץקיו .>ק פנש סכ קוכרכ סכינ6 פוועו . פע ןילדסנפ ספ חקיו א"ר

 2 ו

 יו יהובאד את ם
 + אָקשּב יהַאיִרְ
 תע תֶפַו םש ביִסָנו גכ
 כ לע ישו אָתסְּ
 ןיִרָוחְמ ולא ןוחיורמ
 אָתיִרְע תֶי ואיפה
 ןויפַאָו = ןוהובאד
 אָחיִרְת ןירזחמ
 + ַח אָל ןוהּובָאד
 ?תרמחמ םנ רעתאו דכ
 ּהל דבע יד תי עַיו
 רַמָאוהכ : אָריִעְז הָרָּב

 טיל יישר
 : (ל'כ) .וטככ 5" . (פ ןילדסנס) ופלפ ה סילמופ
 סקיו 655 וסקיו כיפכ ןיפ . תפיו םש חקיו (גכ)
 = םפימ רפוי סממכ ןמססנס סמ לע ךמיל (ע ןיכדסנס)
 וסכ) סלוכקל סכז .קפי\ .םיפמ לק םולטל ויככ וכז .ךכל
 "סמו . לכה ספ סוקפ גוגל ןסס (ס5 ל6קזקי) למלנס
 ךנמ :גסני ןכ (כ סיעטי) וערזכ רמסנ ויכס םס- סזכס
 סוכע סינקזו סילענ םוכ סולג םסו סיכ5מ יכט ס רוס
 ספ) , תיגרוחא םהינפו : 'וגו ספ יפועסו רך ףסיו
 ךופסל וככ5וסו ו950 ונכקסכמ רמלמ .סינמ סעפ .רמסכ
 ונב (דכ) : תינכוק< סספפ וקפס ותוסכמ ספלע
 ןטק סנס .(טמ סימרי) ופכ יוזנסו ז לוספס . ןטקח
 מרג ספפ . ןענכ רורא (סכ) :יוזכ סיוגכ ךיקתנ
 ריעוככ ךגכ רוכס ינסמשל רסס יעיככ ןכ דילוס הלפ ח ינ
 :ססילע לפוסט סילודגס ול5 לפ סעכז ת6 םמטמ םויסל

₪ 

 רוכ6 לפ6יו .

 ד'מ זך :כ"כע ןטקס 6וסט מ"מ ווב6ל סנש ב'קס סט דלונכ מ"פ לןכמס כמ5 סיפנט סונט ק6מ ןכ סמ כיפכו 'ונו סיס לוכמסו
 ד'מו 'וכו יל םמכג ספ5 רמפ ךכל ויב6 תמ סכיס סמט סוכמ 556 ןענכ 99 סמ ןענכ .רוכ6 ביתכדמ ןפכמ ופחלוס וסלס
 601 60. ןענכ 06 ל)קד 601 וכרט ןשכ ף5 סעכרט ןגסל סמ סכמ סקופ קכיו ססס כיתכו סח לריו כוקכדפ ותסכוס ועכר
 סמ 96 ל)יק 6)₪ 50 סופסותס וסכופו ופרס סגו ועככ יוס

 ט'ע שוריפ
 הָשעַמַא ּוזַא םִח סוא טֶלאַפיוָו נוא ןיִסוא רַד ןיא

 םֶדָא רֶריִרְּב עניי וצ טְגאָזְג 1זַא טָה רע ןאָמ וצ =
 םַעְדרַעְנייִא טאָה טאַהְנ ןיִז אייוָוָצ טאָה ןושארה
 רַעְר ןופ הָשּורָי רעְד ןיִגִעוְו ןופ תָנְרַהְג ןירעָדְנַא
 :נּוא ןיז אייִרְד ןוש טה רַעָמאָפ רֶזנּוא נּוא טֶלַעוְ
 סַש חקינ.(גכו + ןיִרְרַעָּפ םִעָר ןיִּבאָה ָךאָנ ליו רע
 ןַמּונְג ןיִּבאָה תֶפָי טיִמ םֶש נּוא הָלְסַשַה תֶא הפ
 ןאטג ןיבאָה יי נוא םֶהיִנָש כְש לע ומישנ דיילק םד

 ןיִנעָ וא תיא יכלמ לוסקַא עָרייִּב עָרָטיזףא = =
 נא הבא תוְרָע תא וס סֶכְעְליִיִוו רעָטְנּוא ןָנְנאָגָב |
 רָמאָפ רֶעייַז ןופ הָוְרָע יִד טקעְרְנ צ ןיִּבאָה איז |

 רַטְנּורַא ןעוְוָנ זיִא םיִנָּפ רָעייַז נא תיִנְִנֶא שָחיִנָש

 נּוא םיִא ןופ טְניִהאָנ ןָמּוקְנ נע אייז זָא רָמלָּב

 רק ןיפו וינכ ק6ו םג 5 סוסכפ ךרכיו כוקכט ופכ ומטעכ
 ט'ע שוריפ.

 ןיִלאָ יז םיִאיּוצ ןירעק,םוא טפר ףיו ןיּבאָה
 טרעקנ קעוַ םיִנָּפ רָעייַ יי ןיִּבאְה ןיקעְר וצ םיִפ
 ןופ הָוְרְע איר וא יב אל םֶהיִבָא תר רַעָמְנּורַא
 +ןהעזג טָשיִנ ראָג אייז ןיִּבאה חנ רַעָטאָפ ריי
 ןופ טְכַאּווג ףוא ָךיז טאָה חנ וא וניפ ח:ץקיינ(דכ)
 ל הָשָּע רָשָא תֶא טָסּוויִג טאָה רע נוא ?רב ןייוו ןייז

 יור .ןאָטנ םיִא טה ןוז רֶנייִלְ ןייז םאוָ וס וג
 :ןוז רָטְכַעְלש רֶר שייט וא טקה וָּב טָבייִבְש
 טָכּולָּפ ראפ כ דיי טגאָזְג חנ טאָה רֶסאנ (הכ)

 סאו טֶכַעָנְהַא יחל חים ָכַ ןענכ ןייז לא
 טֶבייִרָש יישר .רֶריִרְּב עָיַז וצ ןייז רַע לאָז טיר
 ןעווג םֶרוגטְסאָה וד טֶנאָזג םיִא וצ ַחנ טָה וא
 רַע יוז ןיִרְרַעָפַא ןיז רילומ טיָנ לאָנ יט ריִמ וצ



 ןענכ יהיו שד ּהָהְלא
 ית זכ : ןוהל אָדְבַע
 הָּתְניִבְש ירל רשיו תפל יי

 יהיו םָשְּר הָנְבְשַמְּב
 : ןוהל .אָדְבַע ענב
 רַתָּב חנ אָיחַו חכ
 האמ - אָנָפּוט

 יט כ: ןיש מח
 הֶאִמ עָשִּת חנ יִמּוי לָּ
 : תמו יש ןיִשמחו
 חנ יִנָב תַדְלּות ןילאו א

 חכ מל :

 0 סיס אית םש

 םירוטה לעב
 : סיסי סידכע ךכפ (סל) : רכט לס וינקט ימדל זמכ "2 סנופ סיסי

 יישר
 ססל לפ5 ט וסכסש סק סלל ספו ,סקעפ יפדומע םכומ
 ₪[ ק6 סז גלסו וע ויס סונכ ינט ןומלכס סדפ ויקסכ
 טקכמ וכדועו סיככ 'ג וכ שי וניכלו סלועס םםורו ליבסב

 כופפ) דיפעפ . םש יהלא 'ה ךורב (וכ) : יעונל
 .יחיו : ןטנכ ץכ5 6 סס) תפל י ועלול וקספכס
 - תפיל .םיחלא תפי (זכ) :דכופ סמל ןענכ ססל
 סכטי . םש ילחאב ןוכשיו :.כיפְי ספי סנלופמ

 סוס תפימ פ ס'עס .סימכמ טרדמו . 5סרביב .וסניכ
 ססכס 95 ינמ תיכ ספי ינכמ  סיסמ םרוכ סנבס ספיל
 סמלס ל ןוכסב עדקמכ סתכס ןכיסו .סניכמ וב
 פכ כ ולגיפמ ףס .דרבע ןענכ יהיו : ספ יטנמ סיסמ

 טע שוריפ |.
 ןיטְלאָש ראפ לאָז םורר ןייז שָמְשְמ ךימ לא
 איד ןייז שָמשְמ לאָז רֶע ןוז רֶדְרַעפ ןייד ןירעוו
 ףוא זיא טנייה סאו ןיז עָרָטֶלָע עְנייִמ ןופ רדניק
 מאי (וכ) + טֶסְנִיִד ןיימ ןופ הָחְרָט יד לָטּומ איז
 יל טאָנ זיא טבל יי ור טנא טאָה ַחנ נוא
 ןייז ןיַטיִה טעתנ רֶע סאו םש ןופ טאָג רַעְר סָש
 דנאָל סאְר יי ןיִּבַעָג וצ רֶדְניִק עָנייִז וצ 1 הָחְטְבִ
 טכַעְנְַא ןייז טעו ןענְּב גוא ול ָבְ כ יהי ענב
 : סַמ ןיִלאָצ איז אוצ טעָע רע רֶמּולְּב אַז וצ
 תַפָי ּוצ ןֶבאַמ טייִרָּב לאָז טאָנ תפל יחל הפי (וב)
 הֶניִכַש ןייז ןָעּור ןיִּכאַמ לאו וא .םש יִלָהֶאב ןוכשוו
 ןִּבאָה םיִמָכַה עְרַזְנּוא . םש ןופ ןיִטְלַעָצַנ יד ןיַא

 טֶכאַמיִנ טייִרָּב טאָה טאָג עָשְמאַה תַשְרְדנ יא

 חנ ט תישארב

 רַמאיוייְנויִחַאְל היהי םיִדְּבַע דָבִע
 ןענכ יהיו םש יִהְלֶא הָוהְי ב
 תפל םיהלָא פי י : ומ רבע

.5%% . 

 דָבִע ןעַנכ יהיו םשילהאב ןכְשיו
 לבמה רחא ַחָנְ"יַחְיו

 + הָנַש םישמחו הָיְשתואְמשלֶש
 תואמ עשת הנימידלָּב | יהְיְו טכ
 םישמחו הָנָש
 םה םש חָיִנְּב תדלות הֶלֶאְו *י

 פ : תמו הנש

 תפיו

 םימכח יתפש

 תג טקבכמש סח ס6כ ןכוסמ ת"פו ןמ : ל"טרסמ סכככ סוקמכ
 ם)סלו וכק ולכ6 סנסמ ךוקכ לנתיו כיפכד סוטמ "וו ועיכר ןכ
 רמלע ת5 לעפפס קנט רמופכ לעפפוו ') לגקיו ו"טריפו כיפכ
 . ל'קו יעיככ ןכ טקכמס וכ .רוכס סוכו וקש6 סע סוס ו)לכ
 5 : סוכומ דסלכ ססונפו סז לע רק5 כוסו יפכתכס ליע) ןייעו
 לג ומיפ סס לפ 5)ו סט לס ומרו לט 6רקס סוסכפמד 60 י
 * בופכפ 1) סיס סס לע יפק יו ומ) דכע ןענכ יסיו כיקכד סוקמ
 -ןנוטמ 6ל| סש יס6 כופכד סוקמ כ"5 ו דכע ןענכ יסוו
 רסיימ סמו יכג סקוד 696 (וויסכ) דיקי יכג יס רמסנמ
 סט וערו לע וטכפמ ךכ) .סוככעס .ס)5 60קי יסכ6 ןוגכ ומס

 וסע וס)6 'ס ךולכ כותכ רככ ולס תוכנמס ןמזוכ יסד כ :ס
 יטגיסמ ף5 526 ומ3 דכע ןענכ יסיו סונט סעס כ"פ סמו יג

 טיע שוריפ
 רֶע םאְוְו שֶרּוּכ ָךְלָמ רַעְר םוָו זיא םאָר תַפָי אּוצ
 םעְר טַעְוּבְג טאָה תי יִנָּב איר ןופ עונג זיא
 :נוא טָעּורְג טיִנ הָניִכָש יד ןיִטְראְר טָק יִנָש תֶיִּב
 סאו ןושאר תָיַּב ןיִא טָעּורְנ איז טאָה ןִעַר איוו
 -ןעָעְג זיא רָע סאו טָעּוּבְג טאָה ו המלש
 :ץיצ לא ןענּכ גּוא 2 דַבע ןענכ יִהיַ "םש ינָּב יִד ןופ

 זחנ וא לבמה רחא חג יח (חכ) : םיא וצ םֶכַעָנְקַא

 7 תיאָמ שלש לובמ םעְר ףאָנ טְּבַעְלְג טאָה

 4 ראָי גיִצְפּופ טיִמ טרעְדְנּוה אייִרְר הש םיִשְמָהַ
 בעל \ עָלַא ןעווג יא סע נא ג יו יח (טב)
 -םיִשָמִה הָנָש תיאַמ עַשְּפ טבַעָלְג טאָה חנ םאָוו גאָט
 .רָע נוא תיסט ראי גיִצפּופ טיִמ טְרעְדְנּוה ןיינ הש
 0 םָאְר נוא חנ יב תודלוה הָלֶאְ (א) ּ? ןיִּבְראַט מג זיא

 . ל:
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 .הלותמסש ךחא םיִנָּב םָהָל חל תפוו
 " לאָנְפּמרתַב נב והְל <

 = לונָמּורמוג תפי יְִּב ב גוגמו רמ תפי "נב ב : לובמה

 רַמּג .יִנּבּו ג :םֶריִת ןשפילנתומד> : סריתו ךשֶמּו לבתו ה ידמו
 הפי = :המרגתו תפירו זנָּכְשא רַמָּגיִנבּוי
 םיִּ שיִשרתְו הָשיִלא ה םיִתַּכ שישרתו הָשילָא ןָיינְבּוד

 זאפ ה : פה םיוגה ייאודרפנהלַאמ ' ה ; םינְךדו
 יש רפ םתחפַשמל ונשְלל שיִאטתצראּב אָיְמִמְע תוגנ ּושָרפַתֶא

 :ןוהיממעבןיהתירל םיִרְצִמּו שוּכ םה יִנְבּו י : םֶהָיונְּב
 םִיִרְצִמּ שוכ םח ינָבּ \

 ישו + שנ שפ הליוחו אָבְס שּוכיִנְבו'ןענְכו טופו
 הפ אש ינכו אבִתְבסְו המערו הָתְבַסְו

. 

 : המעבו הָּתְבַסְ
 | המער יִנְבּו אָבּתְבְסְ דלי שּוכו ה : ןדדו אב בש המער

 - 7 8 רּבַג תויהל - אּוה דרמְנתַא
 ףקפרפנ ופפליש ינפל דיצ"רבנ הָיָהְ"אּוה 5 : :ץֶרֶאְּב

 היה אוה ט + .אָעְאְּ
 : רבג : החי . ₪ ןיכוריפ דורמנ . ך) סטוס כיק סוכופכ סח ינכו .* 6פוי פיי כ א[ך =

 יישר םימכח יתפש
 .םריתו (כ) : ןטנכ ינכמ סידכע ססל ולכמי ספ | ןענכ יסיו תסי> סיסל6 תפי )"כס כ" תפי ליכטכ פ'סו , וכל
 דולמסל \ רבג תויהל (0) : (סנכ + סלפ וז ל ולגוטמ ף5 ךנ רמו 525 ספ וטס5כ ןוכטיו כ"סלו ומ דע
 ס'כסס ב סורחלס .טרפמכ סממ רקוי סכיפ שרפמ ספ) פ"6) ל +: וכ
 רובג ₪ ן ו לה וננ סינקס לע סנופס לכ מ טכוכ סנכט  תפי) . סוס)5 פיט ס'פ6 ועל 'ופמ .יפ) ו

 סרוכו פי ינכמ סיס סכפד מ"ט סרפ וו סרוס  טרפמ ךכפ סוס תפי ינכמ טרוכד ל"גמ טסקפ 350 'וכו תפי ינכמ סוסש =
 5רקמס לככ ירס יטקפ סרפ כותכ לו ודמ ןלכ כופכד סוכמ ל"יעו . לקו יסרפ סיס 6וס סג 6מפ0מ סויסרפ ךנמ סוס
 תסומד ל'כמ י6סכסו לויד ק"פכ סכמג 6וסס 'וכו רמוס ונסו (ךכדכ 09 ס"סכס סלפ סו סכית פ'כ דמי סכפו ידמ וגיפמ
 דוכמל לימסמ סיס 5 6וס .יככט ל" למס כ'כ5ד (מ'5ק) ב : סלפ וז סרית ףסוי ככ ינקו 'וגו כמוג פפי ינכ כיפכד ןת6ק
 ךינעמ ומרפל 5וס -- ל'נו .(י"סנ) - <וססרפכ סטס גוסס לופומ ןינעמ םוסמ 635 'וכו לסוס םונ6 ימיכ ןיידעש ס'כססכ

 שוריפ טיע שוריפ
 ; וכו שופ יב ₪ : רעל עַרָעי ןיִא סקי -םֶח םש ַחנ ןופ רדניק איר ןופ טְרּוּבְג אי ןיִנעָז
 אוה רורְמְנ םַעָד ןָנּויִנ טֶה שוּכ נא דלי שיכו (ח) () = איז וצ זיא םָע נא ליגמק רַמָ סיב הל ודל תֶפָיָ

 ןויז אוצ ןיבוהג ןא טאָה רע ץֶרָמָּב רוכג תחל לסה יב (ב) : לובמ םִעְר ףאָנ רד ןיראוג ןירזבנ

 ָךיִז טֶה רָעַטְּבייִרָש יישר .דָנאָל ןיָא רקראטשא ןיראוו ןנע] עָגיִזאְד יִר ןופ ידְרְפִנ הָלּאַמ (ה) 'וכו פי

 טעו עַצְנאַג ידיי דרומ ןיִבאַמ וצ טקראטשג ןעָמ טיִמ סאָר ןֶלניִא יִד פנג יו טיירְפְש ראפ = =
 איה \מ) | :הֶנְלְפַ רוד ןופ הָצִָע רד ןיא היָּבְקה ףוא עְרָעייז ןיִא סֶמּוצְרּב רקַלָּ איִד ןופ גנּונאוו אור [-
 = רָנְנאָפַא נוא רקהאַטשַארצ רּוּבְג עונג זיא רע המ ןייז ףאָנ שָטְנעַמ רעבולטיא ונושלל שי רעְדגעְל 0
 יד. ןופ העַד יד טָנְנאַפָג טאָה רע טְּבייִרָש ישר טאַהְג טאָה הָמּוא עָביִלָמיִא רֶמולּ ָךאַנ ןושל 7
 = :איָו טֶראָנְג ייז אה 0 נוא לומ ןיינ טיִמ טייל - תווחָפַשַמ ירָעייז אּוצ מעל ןושל רעב --



 ש-- דרַמְנָּב רמָא וי ןכ

 הָוחְו י + ייטדק
 לָבָּב הָתוכלמ ₪
 נב דַבאו א
 ןמ אי + לָבבְד אָעְרְֶּב
 קפנ איהה | אערא
 ה תֶיאָנְבּוהַאָרּותַא
 תִיואָּתְרַק תובוחר תש
 יב פר תו בי + ַלָּב
 איִה :חַלָּכ ןיָבּו הו

 91 ומ

 רָּּבִג דְַמְנְּכ רמָאי "ו הוה ל
 חנ י תישארב

 תישאר יהתע : הוהי .ינפל דיצ
 הָנְלַבְו דָּבאְו ךְראְולַּבַּב ּתְכלְמִמ
 אהה ץראְהְדִמ * : רענש ץֶרָאְּ
 *תֶאְו הָוניִנְַתֶא ביו רּושָא אָצי
 ןסתֶאְו י :חלָּכיתֶאְו ריע תבחר
 ריעַה .אוה חל .ןיבו הָוניִנ ןיּב

 ( אַתְּבַ אָתְרק
 תי דילוא םירצִמו גי
 תי יאָמְנע תי יאְּול
 :יִאָחְותְפִנ תו יִאָבְחל
 תי "יִאְסורתּ תו דו

 ואחולסר

 : : םיחתפנ |
 + לפוו פיז5כ יכפו אה

 . דוכמגכ כמ6י ןכ לפ 'וסמכ 'ג . כפ5י (ם)

 : יישר
 : סוקמכ דוכמל ןטטסו ויפכ סוילכ לש ןפפד ד5 , דיצ
 .רמאי ןכ לע : וינפ לע ופיטקסל 2 ןיוכפפ ."ה "ינפל
 ןיוכסמו נוכל עדוי סינפ סוזפכ עימרמ סד6 לכ לע
 ןמ (פי) : (ס'כ) דיפ רוכג דולמככ סז רפי וכ דוכמל
 ךוכמכנ ןיטמוב וכ 2 לופס סללפ ןויל . ץראה
 : (ל'כ) סכופמ 65 לדנמס םונכל סוקמכ .ךןידרומו
 (ג סנוי) רפסנפ סוני ם סיס . הלודגח ריעח ני
 םיכו הל גי) : סוס6)  סלודג ליע ספיס סוכינו
 יסורתפ (די) + כסלל ע סיפוד  ססינפמ

 ט'ע ש יו וריפ

 רַפ ָיינָפל אה ףורְּב שודקה | יא ןייז דָרּומ ןיִלאָז
 לאָז רָע ןעָעג ןיִוָכְתִמ ךיִז טאָה רֶע רָמּולָּב טאג
 טְגאָזְג טרעו) רפי וזא םּורְד ט ל ןָנְרעָצ רֶד םיִא
 טיִמ ַעיִשְרַמ יא רָע סוָנ שֶטְנעַמַא וזַא ףוא רמז
 תעָשְר שָוייוְּב רע סאו טְסיַה סאָד םיִנָּפ תוזע
 ראפ זיִא סָע זא טסו רַע נוא טווקתוזע טימ
 -ףז יא נוא טלַעוְ רעָר ףוא טאְנא ןיִדנאַה
 ןעָמ אַז ןייז רֶרומ םיִא ןיא .לאָו רָע ןוווכתמ
 איוו וזא זיא רע , ינפל רצ ריבָנ רמִג םיִא ףוא

 : טאָנ ראפ רַעְנְנאָפִא נגא רעקראַטש'א דורְמַנ
 ןֶא רעד יכנס תישאב ןַעְוְג זיא םַעְ נוא עפ 6

 רישָא אָצו דאל | ןואר םעְד 5 אוהה

 ואצי רשא םיחולסכ תאו ם

 | ;וכו רו לבב דנאל יִא לֶבָ ג יירְיניקןייזןופ בייה

 םידול"תא דל םירצמו > : הָלדְגַה
 ייתֶאְו םיבהליתַאו םיִמנ "תא

 זתֶאו םיִסְרְתַפיתֶאְ "ה
 םיחלסכ

 םירוטה %
 ןויננו .'ס סופמנמ 'סכ .לפ6י ןק למ

 םימכח יתפש
 קווס) לסס 5וס כ'נס וכסו כ" ימכמ דרמ 'למ וכ 163 ס)חתס
 כמס סוס פ'סו ט"5 סלחפס 'למ 6וס ס5 36 'ס ינס) ד% רוכג
 כוכג סוס לוסו . דוכמסל כוכג קווס) לימפמס סוס %וסס 2
 לכב 5ס י'טר) סטקד 1 : ם"ע .טונקסכ :ןיוכסמ 'ס ונפ) ד
 ריעס 5 ןניעדו 61 סופפ ם : יס ונפ) וכ םוסט ל
 5עויד תופסופ סטַּב וים חלכ לט 15 סונונ למ יפק ס)ודנס
 סנודגס לועס | חלכ ןיכו )"גס .סגודגס .חלכד ד"סלד ' ףד
 :רפמ םילכע סנמ 5ןס .סטסט לכיס לכ 1) :ם'עו ?'כ וכ

 . םיתשלפ םשמ
 ש" ע שוריפ

 ּושָא זָא טְּביירָש יישר .רּושַא ןָנְנאָנְג סּורָא זיא
 םאָר ן נא רֶדניק עָנייז זַא טֶרעָה רעָר טאָה
 שורקה ןיִא דָרומ ןינעז גו טְנאָז דורָמְנ סאו
 רָעטְה םעְרּוט םִעָר ןֶעּוּב - נוא אּוה ףךורְּב
 תֶא מנ טרָא ןייָא ןיִא אייז טימ ןָנאוו טֶלאווג טינ
 יִר טָעּוּבג - רע נּגא חַלְּב תֶאְו ריע תובוחר תֶאְו הָוניִנ

 " תֶאובו) :חַלָּכ נוא ריע תובזחר גוא הְָגיִנ טאָמש
 חלכ יבוחעינ ןיכ ןָמְר טאָמָש יד טַעְוּבְג טָה נא

 טאָטֶש יִד הָלדְַה רה איה הָלָּכ נוא הָוְניִנ ןיִשיִוְוצ

 : טאָטְש עָסרָנ אי ץיִפּורָג ןֶא טרעונ הָוְניִנ
 . ג'וכו פיל תא ןָנוווג טה םִיָרְצִמ וא רָלָי םִיִרְצִמּו (גי)
 = = םֶוָו םיִתְשְלִּפ המ ואי רָשַא םיִחּולְסּב תֶאְו םיִּורַתַפ תֶאְו (ךל)

 .% .םִּתְשְלִּפ אי ןעָמּוקְנ םּורָא ןיִנעז ןיטראַר ןופ

 ססימממ



 יריב 5 ב 2"
10 
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 2 5, לגל < 5 - יו
 / ל יי 7

 חנ י תישארב [-

 םיתְשלפ םשַמּואצירָשאםיִחְלְסָּב
 דלי .ןענְבו < ס- : םיִרפּכ"תֶאְ
 "תֶאְו ₪ : 0 ורְכְּב ןדיִציתַא
 :יִשנְרגְה תאוירמָאָהדתֶאְויסּוביה
 דתֶאְו יקרעַהדתֶטְ יוחַהְיתֶאְו *
 ירמצה"תאו יִדְורַאָה"תַאְו"ניניִפַה
 תוחפָשִמ ּוצפְנרהַאְויִתַמְחַהיתֶאְ

 ןריִצִמ ינענָּכה לובי :ינענכה |
 הָכְאְּב הזע"דע הרר הָבַאְּב
 ידע םִיבְצּו המדאו הרמעוהמדס
 ₪ םתחפשמל םַחיִנְב הָלֶא י:עַשְל

 םָה נב .ןילא כ
 ם : םֶהְיוְגְב םתְצְראְּב .םתנשלכ

4 48 - 

 . ' * םולקנוא
 ספ יד = יִאָחּולְסַ
 = תא יִשָמָשַלּפ ממ
 ןענבו .וט+ יאקמופק |

 ּהָרְָּב ןודיצ תָ 'דיִלוא
 יאְסּובְי תו זמ :תַח תי
 תַמ = יִאְרמָא תי
 יאוח תַמ די : יִאָשִר
 תֶ = יִאְקע תו
 = תו חי =: יִאָסותנא
 יִאָרְמְצ .תָמ יִאְְָר
 ןֶּב רַתָבּו יִאָתָמַח תי
 תיעְהז א ּורְְּבְתִ
 הוה טי > יא
 ןודיצמ :יְִַעְנּכ םּות
 יִטמ הָזע דע רַָר גל מ

 המ הָרומעַוְ
 : ץַשְל דע 'םי

 ןוהְנָיִלְל ןוהתיערזל

 סמסנמ ₪6 דולמכ .סיסט דמנמ . סכ דלי ₪01 ₪5 מסי
 ןכ לפ 5וס סח לככ וסכפממ .םיט6ל יסתו כיפכדכ סיכפ דכומו

 םימבח יתפש
 ספמ סטס ןילט 6כיִס 536 סז רבד לע סכומ 525 ןכ לרקנ סמ)
 "לס דכ3 סיסונסכמ ד"ססד (י"םנ) 5- : סולכ 'יפ 6) תירגע
 ןיפ סג ססמ ופנו רק6 רמו) 51 סוקטלפ 5 דלו סיחולסכו
 כ26 סיסוכסכס וכוע ס)דכסו ןמיס ןתונט 8כקמס סנווכ םרפל
 6ד 'צ : םכקמכ רכזומ רח5 סיסונסכ ונינמ 63 6סד ופנו
 לכ"6ד ןענכ יִנָב ססט לוע) סיככונס ןתול לע י5ק עופ) %

 לועלד ןסו= 3ע 5ק יסדוד ופופנ כמ6ו 86 כוקכ ל'וס
 תוספסמ ו5ופנ 0 ₪06 ינענכס תוחפסמ כפכמל סו) סמפ

 טע שוריפ
 םיִחּולְסָכ איר וא םיִסּורתַפ איִד ּבייִרָש ישר
 רבו יד ןיִרעְדְנַא םַעָר טיִמ רַעְנייַא יז ןיִּבאָה
 איִד ןעָמּוקַנ סורא זיא אייז ןופ נוא ןיִטיִּב ראָפ
 ; תַח תֶאְו זרוכב ןודיצ תֶא דַלָי שנכו (וט) סשה
 תאו (חי) כו :יִחַה תו ץו) וכו יפוביה תא זו

 רַפ ןיראו ןיִנָעְז ציפָנ ךאָנ רֶר נגא "הנ רכי ידה
 גוא יִנעְנְּ ןופ תוחפשמ יד יה חפשַפ ייִרָפש = =

 ןיִראָווג טייִרְּפִש ראַפ ןוש ןיִנעָנ עָגיִזאָה איִד ןופ

 ו ו
-< 

 יא

 :ןותיממעבהַתְְראב "וניל יִבָא אּוהיסנ דלי םשֶלּוי
 ףא דיִליִתִא םָשְּ אכ רבע כ םיובצג .₪2 2 דני 6 א'ת

 אוה םירוטה לעב :
 כונג סכ .דוכיפ לכ 5סום כמי  ןומלו תומקלפ 'םכ רמלי
 1 3 דנוי סז ללס ולמ6% רכיג שסיו דולמככ סמוק סכנת

 יישר
 ססיסופנ בכממ ןיפינממ סיסונסכו סיסולספ ווסש וסלי
 7 רחאו : סיקטפ .ססמ ופי וסל 5 פ
 ףוס .לובג (פי) < סנכס תותפטמ צ ולוכנ סלסמ
 ג'ו . ככד סט . הכאב : סטקו ףוס 'ל לוכנ לכ ופכס
 לוכנ) סכס רסס דע עיגמ סז לוכג וכיגסל כמולס סדְסכ
 וקלסנמ פ"עפ . םתוצראב םתונושלל (כ) : ינולפ
 ינב לב יבא (6כ) : סס סמ ינכ סלכ סולרסו סוכושלל

 -  שע שוריפ
 הדרג הכאב ודי יענה לבג יחְנ (טי) + תוחָּפָשמ ליִפ

 סָת יִנב חַלַא (ב) ?"וכו : הְָדְו הממ המס הָכָב הָוִע דָע

 עָרָעיַז וצ םֶח ןופ רֶדְניק איר נעו איר פח
 < א םָתוצְרְֶּב תזנושל עָרָעייִז וצ םָמּונושלַל תוחפמ

 רָמְּּ רָקָלעָּ ערי ןיא סוג רעל ב
 , לפ ףוא ןיראוג טוט אוצ ןיִנַעָז איז עָשַמאַה
 איד יִלָא אייז ןיִנעָז רדְִעְל ליִפ ןיִא נוא תונושל ג

 מ וצ וא אה : רעל ואכ) : םֶה ןופ רדְניק
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 .תַפיִּד יהוחַא <
 םש .יִנָּב בכ" 18
 דשכפראורוש אול .
 ינו 5 :"םֶרא דול
 הְנְו לּוחְ ץוע ם םֶרא
 רַשְכַּפְרִאְו דכ : שַמָו
 חלש חלש תי דילוא
 רשע "תי " דילוא
 ּודיִלְיִתא רָבעְלּ חב
 דָח םש ןינב ןיִרת
 יהומּויּב ירא | נלפ
 םושו אערא תַניִלְפִתא

1 

 פלש תי - תָי דילוא-ןמקיו וכ :ןמקי טקסי יִהוחא
 יישר

 יניס . לודנה תפי יחא :.ספ סיס ק לסנט . רבע
 םסמ ןכ ספ כמו סוסככ סט סל לודנס םפי 05 עדוי
 ולסש לודגס ספי מופ יוס לוממס לק5 סיקנט "וגו סנט
 סיס לוכמסו דילוס> לוקקסקכ םכ סיס סנע ק"ח ןכ
 סלמ ןכ סוס ויככב לודגסמ 0552 סנט סוסמ טס נסב
 : לוכמס למס סיתנט דע סמל עיגס ₪ ספו ך סנט
 ססיכ6 ₪5 ודככ ססינס וספ סק יסס ו . תפי יחא
 ו5ופנו סוגופלס ולכלכסנ . תנלפנ (סכ) : וסזכ וסח
 סיכג .רכע סוסב ונדמל סלועס לככ .וננפסנו סעקכס ןמ
 ףוסכס סלוע רדסכ ונינפו . דיסעס ם'ע וככ סט םלקמ
 ויל ןטקי ילס ת וימי תלסתכ ת"סס ש .וגלפסנ וימי
 ןפקיו למלנס ןכל סדוק סוספטמ סמכ רולוסו ונממ לי5
 ויפו עמסב "פו .'וגו ןכסס לכ יסיו ל"ססו 'וגו דלי
 סומ סנפכס תדמ) 60 םרפל 595 סותסל גוסכס לב 5
 -ומנע א ןיכקמו וינע סיסמ . ןמקי (סכ) : ונגפסנ גלפ
 דוק םמכיד )"6 6קטסו וגנפקנ וימו = ףוסכ 636 "וכו כותכס
 סכקמכ לוכעב רמ6 ספ תמג 5וכקל ךלד ןו6 ויפו ףזסכ סוסט

 דולו .רשכפראו .רּושאו לע
 רתגו לוחו ץועםרא ינו =: םראו
 ראו ד:?שמו
 דלי חלש
 יִכ גלפדַחֶאַה םש םיִנָב ינש דלי
 ויִחֶא םשו ץֶרֶאְה הָנְלְפִנ ומי
 דלי ןמ טקיו וכ 4 מסי

 א ל ו

 93 זמ חנ י תישארב

 םַש יִנְּב : : לודגה תֶּפִי יחַא רבע
\* 

 חלשדתא
 רבע הק : רבעדתא

 - רשְבּפ

 ודומלא" "תֶא
 ו

 "םימכח יתפש
 : ס"6רס . כ ינכ סש35 לע ופקו תוספכמ 255 ל"כ סברס

 סמ לר פוס סד% סט רכעד עמסמ רק 0 וטוטס יפלד
 דבל רכע יככ יכ5 606 סט סוס 5 וכו רכפ ונכ לכ יכמ 6
 סדמ סט 155 לכעד פ'9 סעל ןל סוס סונכ כל2 סג 6ל0ו
 ןכ רכט ונכ .ול) 'ופב ס"5כס 'ופכ 691 רסנס רכע 596 לוס
 סמפשמ לכ יכל דחו דק6 לכ 6סד רכעד %תוכב יסמד וכ
 פ'5ו ך| : כסנס לכע )"כ רכמ כ'ע6 ונממ .קס5ןוס סתפסמו
 סטו לוכמס 63עכ סנט 'ק ןכ סוס סמ 5עלד וז סחכוס סמו
 סנט 'ד ו ג'ק ןכ סוס פפיו לוכפס .כת5 סנט כ"ק ןכ סיס
 ודילוסע .סוגכ לכ .סינוכ5כס קוכודכד סוס ל'יו\ לוכמס 6
 סכומו לוס ןכ 'פכ ןיכמפדכ סנש רק5 סנס ןודולומ ויס
 כמ5 סוקנס לוסע םג> כ"קפ קנטב ספ ד)ונט ונעודוסש כסלו
 ק"פ םנטכ ודלונ סמו שפי יכ ןולחלס סוב סטפ ונדמכ לוכמס
 כ תו: סוס לוכנ 525 עדי ךליסו ₪ : 3'קו כ וימ) 5"קתו
 לע ןכ ולכקו וימי תלסתפ סטעמס סיס ךכ 5% סוס 5וכנ 5
 0 סדוקו 'נ'ר וימו ע'מלכ סמו וכו ןטקו יכס סטעמס ספ
 53/65 ןכ ומ .6כק סטעמס ערילטכ 695 .כמ5 סט ו) סיס
 = גנפ סרקנ ספעמס ערוססכ 655 רמ5 סע 19 סוס ןכ) ס

 וומו תכוחתכ ילדו 655 סקומ) ךומס 15 ופופ סעטכ .סרקס
 עקנ 591 סונכ .ונט .דלוו רכטלו כוקכד .רכע לט וונכ םדולכ 5רקס ינטפד ןויכ ו'טכ) סטקד א : דוקעס ש"ע .ופו5 8כק

 רכפנו כסכו סניט וככל 995 - 'וגו ףלט פלו דדומ)5 6 דכו ןטקוו ם)ס ק6 דלי דטכפרו ופכ סודלונס רלטכ ומכ 5לקס |

 ט'ַע שוריפ
 ןעווג זיא םש רב יִנְּב לכ יִבַט ןיראוונ ןָנוויג ךוא זיא
 טַצַעָזַּב ףיז ןיִּבאָה סאו יד עָלַא ןופ רַמאָפ רַעָד
 -ווא םש לידה פיי יט טייז רֶרָדְנַא רַעָר ףוא
 רעָר ןעַווג זיא תֶפָי סאוו תַפָי ןופ רָרּורְּב רעד
 םש טנא קוסָּפ רֶעָר טבייִרְש יישר . רַעָטצְלע
 ןופ רַעְרּורְּב רַעָר טיִנ רָּבִא תָפָי ןופ רֶדְרְּב רַעָד
 ולאה ףילרע ןיִּבאָה עָרייָּב איז םּוראו] .םֶת

 : טָמְעָש ראָּפ םיא טאָה םֶח רַעָּבִא רָטאָפ ל
 כו ץוע ראי ינבו (גכ)  'ופו סלע סש יא 0

 גוא 7 ןנויִנ טאָה דַשְכַפְרַא נוא

 ט'ע שוריפ
 < סיִנָב ינש דל רכשו (הב) : רָבַע ןָנּוויָג טאָה הלָש
 דָחֶאָה םש ןיִז אייווָצ ןירַאוְג ןנוויג זיא רָבַע וצ נּוא

 :לָּפ ןעווג זיִא = םַעְנייִא  ןופ ןָמאְנ רַעָד גל
 וימי יק גל ןיִפּורְג םיִא ןעָמ טאָה סאו ראפ וא
 טל איִד ווא גַעְמ עָנייִז ןיִא םּוראוָו ?ֶרֶמְה הָנלפִ
 ינו תונושל 8 0 טייט וצ
 טייִרְפָש ראפ ןינע איז נוא ןיִראָוְג ג .לָבְלּובְמ
 רער ףוא ץרְווג טליימ צ ןיִנעְז איז נוא ןיראוג
 "יט שו ּהָנְלְפַהרוד רַעְד זַא סאר טעו רָצְנאַנ

 קמ 2-6

 - ג וכ ג 7 וי ַורּב ץיז ןופ ןֶמאְנ רד וא
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 הנ י תישארב 4

 ןתרידתַאְותומרצחיתמו .תלָשתא
 תאו לזּואז"תאו םרודה "תא זכ
 אְמיִבאדתאו לבוע"דתאְויי :הלקד
 "תאו רפוא"זתאו 5: אָבְש"תַאְו
 נב -הֶלֶאירַּכ בבויתאו הָליִוַח
 הָבָאְּב אשממ םכשומ יהיו':ןט קי
 "זינב הלא אל : םדקה רה הָרָפְס
 םהנשלְל םתרָפשִמְל םש
 הלא > : םַהיונְל םֶתצְרַאְּב
 םֶהְיונְּב םתְדְלותְלַהָניִנְּבתְהִפְשִמ
 רחַא ץֶרֶאְּ םיוגה ור ורֶפְנ הָלאְמּו
 ץראה ילכ יהיו * אי פ שי:לּוּבמַה
 מ יוכל םידחא םיִרָבְדו תֶחֶא הפש

 גב
 סעס םירוטה לעב

 : סכלס סילגס לכה) וככסמ ספכס סילכדו סילכסו ךדיסו 6כס 'כ

 םימכח יתפש

 % גמ סעסנכ יסיו אה

 . סיככדו (6)

 ג המרצה תו |
 4% = םֶרדַה תי כ 0

 | + הלקד תו לא תי
 תו "לבש תי וכ
 ֶנ : אָבָש תו לֶאמיִבא
 תי רפוא תַיו טכ
 לָּב בָב* תי .הָליוח
 הוחל ןָמקְי ינב ןילא
 יִטמ אממ ןוהְנֶבְתמ
 . - רומ פבל
 ינב .ןילא אל
 ןוחְתְיערזל
 :ןותיממעל ןוהְתעְרְּב
 ַּחְנ יִנָּב תיערז ןילא בל
 ןוהיממעב ןוהְתָרְלּותְ
  שרפתא | ןיִלאָמּ
 רַתָּ אָעַרַטַּב אממ
 לש הָוחַו א + אָנְפמ
 ללממּו ד דָח שיל דא

 ןוהלַמְמּב הוה
 אתימרקב

 1 טדקס ןוס) 'מיגכ .שמ6 ספט
 יישר

 .- תומרצח (וכ) : ופלס תומפסמ לכ דיפעסל סקז ךכל = סטק .כ'פו .טכוטמס ם"פ .סתומס פח לקו .סינכ נט דנא
 ט'מ .ןטקי 856 ג)פ 6רקנ .סמ) סעט כותכס ןתנ גס לכ
 םוככ רכט סלכ סו לכ למלפ פ5ַ ןיטקמ סיסס סב לע 6
 רזנג סטס סופט ינפמ סעטס כתכ ס"6רסו .ויגע רס5 סדוקס
 סוקמס יטנ6 לכד ב: תומס רשמ רפוי סו ספ 'יָפ תונטקסמ
 יפד ג: ןיסורכ ןילכוס ספימס לע סוי לַכָב סופפמ סמ ווסט
 6רכנ ק'סככד טידומ )כס 6סד תח6 ספכ סיס 52 סיס רחפ 'ל
 סד6ס 'רמפוו קוספכ םיעארכ תטרסכ "ועל י'םריסדכ סלופס
 יפנד ד : "קו ןוש) וקול םד'קס ') סיס ק"ע כ'6 '1גו ספפס %

 . תחא הפש (5) : (כ"כ) סדנפ ירכד ומוקמ ב ס'ע
 פס סנעכ לכ . םידחא םירבדו : םדוקס ג ל
 :עיקרל סלעג סינוילפכ םס ול רובי וכמיס לכ ₪5 וכמסו
 פ"ד ,סנוע ל5 ד ודיקו לע 0'ד , סממלמ ומע ססעכו
 9 קמפ ולמפ .(סידס סיככד 0'ס) .סידסס .סילכדו
 לוכמס ימיכ ססעפ ספכ טעומפמ עיקכס סינט ו'גכהו

 וכ 5'ד 'יפ ס"טמ .סודח% וכמ דח6 .סיכנדו )"לס ספק ותו 'וכ 6"ד רמפק ס'מ .סודמ5 סורכדכ "נס 6 סטק ןוכפר 'יפ

 טע שוריפ
 איִד ןופ נא הָלָאְמּ וכו תּפָשַמ הָלַא (בל) ? 'וכי ד
 וצ ןיִראוָי | ןינעז לּובָמָה רַתֶא ץֶראַּב םיּוגַה ּודרפָנ ַעָניִזאֶד

 םַעָר ךאָנ דֶרָע רַעָד ףיוא רעְקְלַעָּפ אי דיש
 עָצְנאָניִד ץֶרָמִק לכ ןַעְוְוַנ זיִא סע נוא יד (א) לוב

 רייר עָניִצְנייִא נא םיִדָמִא סירבו שרוקה ןו של פוא . טעְְ עִָ ןיִּבאָה אייז ןושל ייפ חס ַָש טְַעמ =

 נוא הָצָע ןייא ןיָא ןָמּוקְנ ןיִנעז אייז טְּביירְש ישר |

 ט'ע שוריפ
 0 א טביב טיִנ יִא רַע טְנאְָ פאס

 איז 4698 ןעווְג זיא סַע נוא יח (ב) ?ןיִטְלאַה .ע
 איז רָמּולָּכ טייז חרֶזמ ןופ - ןיגוצג ןיּבאָה
 ןופ יז ןיֶּבאָה טייז חרומ ןיִא ןיסעוג רֶעיִרְפ ןיִנעְ

 סע טֶרֶא ןייפ יו | וז וצ ןיִוצָנ קעווַ ןיִטְראַר



 , סולקנוא 3

 ורבו = אמהּ
 ָּבָבְדאעראבאַתְְּב
 ּורָמָאַו 2 פת וביתו
 מנ ובָה הרְבְחְלרב
 אָּּכ ןונפְְו נבל
 ןהָל תוהו * אָתדְקי
 אָנְבַאְל | אָתְבְ
 ןהְל הא אָדְמִ
 ּובָה ּורמָאְו ד : ץישֶל
 אָתְרִק אָע יב
 מכ שיִרְו .אָלְדְנמּ
 ריב אמש תיצ דע
 אַמְלִד .םוש | אָנל
 לָכ פא לע רָהּבְתַ
 יי יִלְתאְו ה + אער

 "= אערפתאל |

 95 חמ : "חנ אי תישארב

 העקב ּואְצְמִו םדבמ םַעָחְנְּב
 ורמאיו *:םש ובשי רעְנש ץִראְּב
 םיִנְבְל הָנְּבְלַנהְבַה והער"לֶא שיא
 הל .יהתו הפרשל הפרָשנו
 םֶהָל הָיִה רָמחהְו ןֶבָאְל הָנָבְלִה
 ּונליהְנְבנ והָבַה ורמאיו י : רֶמְחִל
 דתשענוםימשבושארו לדו ריע
 דילָכ ינפיילע ץופנפ םש ול
 "תֶא תאְרל הָוהְי דָריו"י :ץֶרֶאַה

 וט) סטפנו . סט ןילומ פי םיככוכ תדוכפ + ס)יגמ סנכנ סכס .גיק פנפ רענע אך ריעה
 . סט ןירדסנס 'ִס דריו , טק ןירדסנפ

 םירוטה לעב
 סז סנסמס ןמ סעסנכ ךדישו 520 'סמכ 'כ .  סעסנ3 (3)
 סלוכש קוגיפ) ?שמ "ס יכס6מ ולס סויס ותו6 15'3 ועלדט 5וס
 טי5:(ג) : סנוע לם וכומדקפ ועסכש סדקמ סעסנכ "יפ לפסס ןמ

 י"שר
 . םדקמ םעסנב (כ) : (ר'3) סוכומס .) ססענו ווב
 לס 'וגו סכפומ יסי\ סלעמל כיתכדכ סט סינפוי ויסט
 ₪6 קיס ה סוקמ ססל .לוקל ססמ ועסנ\ סדקס
 .והער לא שיא (ג) :רפנט 050 -ופפמ ל\ סלכ
 . ןטנכל טופו טופל .טוכו םוכל .סורלמ  סמוסל סמופ
 סוס סנמזס ןומ) סנס לכ . סכמנע וגיפוס . הבה
 6םמל ופ ס5על ו6 סכסלמל סיכבספמו ןמ5ע סיניכמש
 : (ןעויכמ .ןטסוילעב) 1953 - מ"ויטלקפס ונימוס סָּכְמ
 הפרשנו ; סעקכ םיספ לכַככ סינכס ןיסס . םינבל
 לעני) .ס'לוופ, סיכוקש סינכנס ןיפוע ךכ .הפרשל
 סופט . רמחל : ןשככב ןפו6 סיפרופ (עגייטסכסד
 סכפ סופ ונינע וכי לכ  .ץופנ ןפ (ד) : ליקס

 ט'ע שוריפ
 ןיָלאְז אייז טֶסייָה סאָד עֶלַא ןייז קיוחמ אייז לאָז

 דב הנקב יאט אש ןיהא עָלַ ןיִנאק ןיטראר יז
 רַענש דאל ןיִא לאָטַא ןָנּופְנ ןיִּבאָה ייז נוא רעש

 : טעִַּב ןיטראָד יז ןיּבאָה איי נוא 5 וגר
 רַעְנייִא טֶגאָזְג ןיִּבאָה ייֶז נא והעַר לא שיא ורמאינ (ג)

 רַמאְָל סיִנְְל הנ ןא ףייא טייִרָּב חֶכִח ןרדנא םּוצ
 ןינעְרָּב ייז ריִמאָל כוא הרשל הפ ליג ןיִב
 ןיִבאְה םורר טּבייִרְש יישר . גְנּונְעָרּב ראָּפַא וצ
 ןייק וי ןיִמראָד סּוראָז ליִגיִצ ןיִבאַמ טָוּומְנ אייז
 ןעוונ ץיאלפ רֶכייִלְנַא וי םַע ןעָעִנ טיִנ רָנייִמְש

 סה סיסש סליתי סולט יגפמ סונש ת"ס . סכס וסעל 6
 וטו וככק3 133 תפיו  ךדיפו 62 'סמכ 'כ . ןכ65 : ושטס
 ןמ סס) סעק סיס לויס .סקימ ןלס) סמ לכנ יכנ ןכ5) סיס

 םימכח יתפש

 'בופכ יכסמ .ועסנ סזכיכטכד זך : "טבסמ 'וכ סודמ סורכד כ"כ
 : .ףרקסקוסד )"וו ן : סז-וטקכ ספופתמד עמסמ סעקכ 1סמו כ"תמ
 וספכ תפס סטופ ןעפסי ם) כ06 סספס סט ס)כגו ויכס6 כותכדפמ
 < םנמג םממ וספר תפס ופד סמוסכ סמו6 "יפס )"5 כ"ע סתסו
 ?18ק סו סמוסכ סמוס ל'5 כ"ע 825 סס פונומכ 'עמ רתוומ
 :םכדו ןק וטוריפ .כ'ג ליעכד ם'ט לוענד וסע 30 םו6 וכמסיוס
 :םיס ןיכ 65 תומופס ןיפ סתיס ס:עס יכ 'ופכ ס"6רס 'ופכ
 3סק כ לכ5 ונפל כותכס ריע תלמ5 6קוד .יסק סו ז : וסערל
 "ומ ליעל יכסש ליעל םרופט סמ .סז רתוכ כ'סד )דגמ נמס
 ס"כקסכ דוכמל ידכ עמסעו "וכו תסל סנעכ וסכ סידח5 סוככדו
 :>ףלק סז ופדו 596 'וכ ניטע סיבי 590 'יכ ןסכו לדנמס ככ
 סבי ססַט .לדגמס 52 סעט פוסט 'יִפ (6') : ךיע סלמס

 ךרס 62 . תארל 'ה דריו (ס) : ןלכמ ץ טליפס)
 םטיע שוריפ

 םֶד וא רֶסַַהי רנייטש ןופ טְרֶצ םַעָד ףוא ליִגיִצ
 . + מנעו יִדְויִּבעְלְק וצ ןעוְנג זי רט הל הָיַח םייל
 ןָא ךייא טייִרָּב הָנִח טְנאָזנ ןיּבאַה ייז נוא ירמאמ (ד)
 : ןייא גוא לפי טאמְשַאְוִעוב ךיז רִמאָל רי ל הנ
 .=:םַעָר ןופ ץיפש רעְר נוא סָיִמָשַב שאו םעָרּוט
 = יש ל הָעַמַו לָמיִה ןיִש יב ִכייִרְג לאָז םעָרּוט
 , -לָכ ינפ לצץפנ ןפ םש ןיי ןיִבאַמ יז ןילַעונ ריִמ נוא
 5 ףא ןירע) טיירפש וע ריכ ןיִלעְ רֶמאָט רע
 " םיָב דנוא ףיא לאֶז פע רמולכ ררע רעצְנאג רֶעָר
 ..ןופ זנּוא ןיטיירפש ראפ אוצ קאלש םיּפע ןמוק
 יז טאָה טאָג נוא ריעָה תֶא תואָלל יי דרי הי ?ןנאד



 חנ אי תישארב -

 םלחְה הו םֶלְבְל תחֶא הפשו
 לָּכ םֶהְמ רָצְּבִייאְל התְעְו תושעל
 הֶרְרנ הָבָהי :תושעל ומי רשא
 אָל רֶשֶא םֶתְפְש םַש הָלְבְנו
 . ל ןירדסנס ט סליגפ סדלנ סָכַס א'[*

 םימכח יתפש
 י'םס דגנ סומ)ל עיקככ לדנפכ ולעו סניפס) סכמ טוט סז א
 5וסס 'יפ זך : 'וכו עוקכ) סיכומס פוטעל פלט ינטס ןוכלל ךפצ
 ספועע סס רמ6 ומכ 508 סרמ5 יכ לעופס לע 5כ יונכסו רוקמ
 ססמ ענמפ 69 ילו מ : סס למס סלקס |62 ף5 סס תוטע ופכ
 סלכסכו וגו סתפס .לכלככו סדכנ וגסנ6 301 סכטקמס פר
 תמ6כ וככס ספסותונכ טכפל רספל י6 לכ5 סכטקמס ענמממ
 סנמוס ןוט) וטוליסס סכס כ'ל6ד (סיכ6 רוג) * : ססמ ענמג
 כוקכדמ רמ5ס 36 רמונכ כ : 'פיוינפ) ןכומ לכס רבכ וכס )"*
 ולס 606 סוס סוככ ןוט) יסדו לכנו כיפכ 5)ו 5'סכ -סלכנו
 656 סוכר ןופכ .וני6 מ'מ ן"ונכ כותכט פ"עלס סלפנ ופכ וס
 סוס ן"וגסמ 651 סכקנס 5'ס 6יס 5"ססו לעפס 5"פ 6וס ן"ו>-
 "ןכ סנוכס6 "סו םכופ ךכ> יכס 5פונ נ"ס .כ"6 סוככ) לעפג
 6וס יכס 605  סלפנו תנמ) סלכנו תלמ ימד 6)ד + רמולכ
 "וכ סנוכמ6 6"סו סיככ ןוט) 5וסס 5'ס לכ לכנו כוקכ ןכ6כ
 וכ וכס כסכ כיתכדמ סוכרס ן'ונ לוס סככנו לט ן"ונסט סוסלסו
 .םיס לעפנס ן"ונ וסל סלכנד מ"ט ןכ60 92 תפס 'ס לככ סט
 "פס ס"סרס םורופכ 6לדו . ל"ג ק"ודו סיכלס ן'ונ 5יס ₪6-

 רוכעכ .סנוט) לכ סלע סנוטל לכככנו סדרכ רפו) עט ןי6 וכ
 : סדולוס

 ט'ע שוריפ
 םעָד נוא לָרְנַמִתֶאְו טאָמְש יִד ןֶהַעָז וצ טקעְלּפְנא
 ןושְל םאָר טייטש םּורד טֶּבייִרְש יישר . םַעְרּוט
 ןְלאָז ייז זַא םיִנייִד יד וצ ןֶנְרָעְה רצ (תוארל זו דד

 ויב טֶּפָשִמְנ טֶרַעָע סאו םעְד ןֶכאַמ גיִדְלוש טיִנ |
 ןעמ בוא טְכעָר ןָעְיִמְש ראפ נוא ןֶרַעָנ אייז |

 סאו ד יב 8 ןָכאַמ .גידְלוש םיִ ףראד
 יישר . טָעובְג ןִּבאַה ןָשְְנעָמ יר ןופ רערְניק יד
 רָדגיִק יד ןגאָז קּוסָּפ רַעָר ףךאב סאו טּבייִרָש
 טְניִמִנ יא טֶלאוו רדיק ןעְר סֶמַעוו ןשִמְנעַמ ןופ
 זא ןגאַז טְנאקנ ןעָר יא לאו רָמולָּכ נעו איי

 יִנָב ונָּב רשא לָדְנִמַהדתֶאְו ריִעָה
 דַחֶא םעןההוהי רָמאיו י:םֶדאה

 0.  םולקנוא

 :יְַביע .לע אָעְְפְִל
 :ּונָב יד אָלְִנִמּו אָתְרְ
 .ָרַמְא ו : אָטְנָאיִנְּ
 ןשי דח אמע אָה
 וירש ןיִדוהלָל דה
 עַל עבּורבְִמְל
 וביִשָחְּר לכ ןוהְנמ

 יל 7 ד
 :ץוהְנשי ּ לָּבְלבְנו

 ל גש אל מ ₪ ל 6

 ועמשי
 יישר

 דע ןודגס ועיטכי 695 .םונול3 .דמלל 62 525 ךכל
 5%5 . םדאה ינב : פמוסנפ יככ םלדמכ . ונוכוו וסכיש
 ןוטסכס סדפ יככ 555 סולמגו סילומק יככ מם ימ ינב
 ףס ידמע ספסנ למס סםסס מלו סכועס קמ ספכט
 ןפ סטלמו סבוט סעיססספ ימכ ךורמל .סבוטכ ופכ ולס
 סעע ןסמע סי וז סכוט לכ . דחא םע ןח ()) : לוכמס
 ": סופעל ופסס .סז רכדו סלוכל סמל ספמו סס .דחל
 : תופעל סס ליספס) 'ח ספופע סלמ6 ופכ . םלחה
 ןוס לכי . סופסכ ט . תושעל 'וגו םהמ רצבי אל
 סיטסס) סידינג סול לופכי ול סמודו ומוגכסכ סעינפ
 >ופונסולעמ ךלמכ- וכיד פיככ . הדרנ הבה (ף : (וע
 סנכנ פכס וכמ6 סס סדמ דנגל סדמ . הבה : סכיפו
 . הלבנו : סדלנ | סכס י כמלו דדמ סדננכ סוסו
 סליסו סנולספ "סו סיככ ןוכלכ םמסמ ן"ונ לכלככו
 סנכל לפוט סז . ועמשי אל :סדכנ )₪ סיסכ ב
 : ומומ ₪6 עלופו ל וילע דמוע .סזו יט סיכמ סזו

 ג"ע5 דחו סולד ווס )ו ופופנ סמ) כ'6 תוככ) וגדס וכיכס ןוטל דמ6 סונוכמ ויס 690 ינפמ 605 כ'ל6ד (0'ג)

 ט'ע שוריפ
 ןֶעִָנ רִמ טָסאַה וד סאו הָשָאיִד טְנאָזג טאָה
 . "פע ןופ ןמע לאז ףיא טציירג ןֶא ךיט טאה איז
 הבט יּופָּכ ףוא ןנִעָז עגיִואַר יִד וזא תעְרַה ץִע
 עיפְש יוז טה רֶע סאו ה'ָבְקה ןיִא ןייז וצ רֶבומ
 :לּוּבַמ םֶר ןופ ןעווג ליִצַמ יז טָה וא תובוט ווג

 ןייא מש ₪ ןונ ןק טגאַזנ טאָה טאָנ וא יש רסאר
 טיִמ ןֶדְנאַה רפ זיִא הכוט יד ראְג רָמולָּכ קֶלאָפ
 נוא ל תא הפו קלאפ ןייִא ןנעְז ייז סאו יז
 סֶד נוא תושעל סלה ה עָלָא יז וצ זיא ןושל ןייא
 ןאָט וצ ןֶּבּוהנ ןָפ ןֶּבאַה יי סוָו ןעווג םֶרוג טה

 ראָ ןָלְמעְק ןופ רד ןלָייִש ןופ רדְיק ןנעָז איז | = =
 םֶדָא ןופ רֶדְיִק יד ןָנעָז ייז קּוסָּפ רַעָר טֶניִמ סִד

 ִביִוָא ןיִפאָשַּב םיִא וצ טאָה נוא הָבּוטַא ןאָמְג | = טאָג םאָה ןושאָרֶה םֶדָא אוצ םּוראו] ןושאָרָא | = םֶרָא איוו וא ןאָטיִג ןיּבאָה אייַו רָמלְּכ ןושאְרְת = =
 נוא הָבוט יּופְכַא ןעוויג רע זיפ ךאְנ רַעָר נוא

 ןעוּב וצ ןּבּוהג ןֶפ ןְּבאָה ייז םאוָו סאָר רָמולְּ
 ןעְר לאָז סמ רי אל דנוצֶא נוא הפ םַעָרּוט ןייַא

 סאו תש ופרש לל ייז ןופ ןרעוו ןטימ רפ טינ
 ףייא טייִרְּב חַּנַה 0 : ןאָט וצ טבארטנ ןְּבאָה ייז

 . רע טאָה תּוונָע ןייז תמחמ טּבייִרַש יישר . ןא

 = חס הלעמ לָש ןיד תיִּב ןייז טימ ןטארב דיז
 עץ



 רב = ,ןפמשו א
 : ּהָרְכח .ןשיִל שא
 ממ ןוהי יי רדבוח
 אערַא לָכ .יפא לע
 : ארק ינבמְל עָנמ
 הָמְש- אָרְכ כ לע ₪

 לּבְלַב ממ ירא לָבָּב
 אר . לב ןשיל יי

 יונת לע יי ןוגרדב ןמתמז
 שול ןילא י אָעַרֶ לָּב יִפַא <

 תרלות

 = /חַנ אי תישארב

 םירוטה לעב 4
 כס 'וסמכ 'ג . ןפיו (ם) : לדנמס . ןמ .סנכ) ס)פנשכ תומס -
 * לופט | יכנ וינעפ ספס ןפיו . סילפמ ןל5 )ככ סעס ןפמ *

 ולמסמ סמ ז'סועכ . םשמ םתוא 'ה .ץפיו (ס) ..
 םלוגמ (ו יפטמ) סמלפ למס פוס ססילע סויקסנ ןופנ ןפ

 ןיפפ דמל <. םציפה םשמו (פ) : ונלוכס סוס עפכ =
 לס וס לובמס לוד למ ספק וז יס יכו כ"סועל קנס ססל |
 לקיעב די וטספ ולסו רקיעב די וטספ 1 ולס סגטפס לוד

 ט'ע שוריפ
 אוצ רמאָל סָתָפָש םָש הָיְבג ןיכע על נא יז רַעָמאָל

 יש ןושְל רָעייִז טסייַה םאָר ןצפעל יִרָטייז ןשימ |
 ןיימש רַּפ טיִנ ןלאְו ייז א ּוהָעַר תֶפָש שיא משי אל "

 טביירש ישר . ןושל סנַעְרָדְנַא םַעָר רַעָניַש <
 םיא לא רע ןיִרָדְנַא םּוצ טאג טאָה רָעיִא וא
 םוָו ןנאטש 4 טיִנ רע טָה ליִניִצַא ןֶנְנאַל רעָד
 יו רע טה .םייל טגנאל רֶד םיִאַטַָה נואטגאז רש
 ןויז ןָמְלאּפְשִג םיא טה נּוא םיִא ףוא טֶרָויִּב רָד
 ןופ יז טאָה טאג ןוא סָשמ פא יי ץפו (ח) : חומ
 יישר .טֶלִעְונ רַעָ ראָנ ףוא טייִרָּפְש רַפ ןמְראָד
 ששייט זיא קפָנְְפ טנא ןֶּבאָה ייז טּבייִרְש

 ףוא וי ןרעוו יירש .ר רַאַפ ריִמ ןלעו רָמאָט
 ןֶראוָוְג טייִרְּפְָש ראַפ ןנ גוא ןָראוְָנ םיוקמ יי
 סאו קוסֶּפ רעַר ןֶראוָנ םָוקָמ זיִא ייז ףוא נוא-
 אבה איָה עשר תרוגמ) טגאָזְנ טאָה ֶָּלֶמַה המלש

 עָשְר סעָב ןופ טֶבְראָפ יִר שטיימ יא םאָר
 טֶבְראָּפ עָשְר רַעָר םאוָו םעָד רפ טסייַה םאָר |

 או גוא ריעָה ,תוגנל ולו םיא ףוא טמוק סָד יז
 כ לל (ט) : מאט יר ןָעוּב וצ ןטיִמ רַפ ןֶּבאָה
 ןַמאָנ רי ןָפּורְנ רע טָח לבָּב מש אנ 1זַא םּורד
 זיצ םּוראוָנ ץֶרְֶה לָּב תש יי ללב ָ יב לָבָבלאַט םֶר ןופ

 יא ןופ ןושל סאד טשימ רַפ טאג טאָה

 וכ6ו "5 תוכפכופל סיכלפ יטנ6ו לדגמ יסכ5 ןייו6כ 3'ומ ש'זו
 - דיו : ויטפמ סעס ןפי) וסוו סיכ5ממ 1961 )דנמס ןמ ולופכ

 יישר

 555 .סלועס ןמ ודכלג 55 ולסו וסטסנ וללו וכ סמלסל
 ודכסנ ךכל ססימיכ סכיכמ ספיסו סינלזנ ויסלוכמס לודס
 ססס /למסכפ "ססיניכ םועיכו סכס6 סיגסוכ ויס וכללו
 לודגו .תקולקמס ייולנטמ  סדמל | . .םידסס סילכדו ם6
 5 .דילוססכ . הנש .תאמ ןב םש (י) : סולפס

 טע שוריפ
 ןמראר ןופ נא ץֶרִמִה לָּכ ינפ לע יי םציפַה שמ רָרְנִעָל

 רעָצְנאַנ רַעָר ףוא טיירפש ִראָפ ייז רֶע טאָה
 ויִא ןָבּוא םאוו סאָר טֶּביִרש יישר . טלעוו
 איז שְייִמָנ זוָא םַאְר (סָשמ סא יי ?פ) ןנאָטְשנ
 םאָר נּוא הֶזַה םֶלּעַּב ןראונג טיירפש רפ ןנעְו
 רעָד :רימ :ןִנְרַעָל צפת פשמ) אד טיט םאּוו
 םֶלּעְ קלה ןייק םינ ּלפֶ ןֶּבאָה אַז זָא ַא ןופ
 ןָע םעָמעְוו ןהעַז רַמאְל טָּבייִרָש יישר . אָּבַה
 ָּבאָה יז סאו לובמה רוד ןופ ּוצ רָסעְרְג יא
 זָטְלאַה ּוצ הָמְחְלַ ןעוָוג רקיעְּב רי טשופ טיִנ
 יוז סאו הָנְלפה רוד ןופ ּוצ ךְרּבִתִי סשה טימ
 הָמָחְלְמ ּךְרְּבִתְי סשה ןיא ןעוָעג ררומ אוי ןֶּבאָה
 = רעָר יִאדְווְּב ףאָד וי לוכיִבַּב טימ ןטלאה וצ
 רוד איר טְראָּפ ג ןֶנַעָז רָסַעָרְג הָנְלַּפַה רוד ןופ כ

 .זיא .לּוּבַמַה רוד סִאַד נוא ןֶבעל | ןביִלְבג הָגְלִפה
 = סאָר .זיא ץוריח רַעָד ןראווג לוע ה ןמ רקע
 תקולחמ ילעב גוא םינלזנ ןעווג ןנעו לובמה רוד
 רָּבִא .ןיִראָוְג םֶלּעָה ןֶמ רקע ייז ןנעָז רָּביִרְ
 םולש נוא תודחא טאהנ ןבאה "הגלה רוד רַעְר
 ןעָנְרעַל ןנאַר ןופ ןָּבַעְל | ןילפ יוז ןְנַעָז רָּביִרְר
 זיא םולש וא מָכַעָלָש יא תקילחמ וא פא ריִמ
 25 7 ןָנעז סאר סָש הורות הא :  ךאז עור

-- 1 

 ץפינ " :והער תפש שיִא ועמשי
 ץֶרָאְהילכ יִנָפילעסשמםתא החי
 ארק ןפכילעמ :ריעה תַנְבְל ולד
 תפש הָוהְי לַלָּב םשִיִּכ לבָּבּהִמש
 "לע הָוהְיםַציִפַה םֶשּמְּיִראַהלָּכ

 תלות | הָלֶא יפ+ ץֶרָאָהְ"ִּ
 . לק ספ סע יכ .רפ ו זק ס; 'ס זפייו א'ת



 = חנ אי תישארב " ₪

 "תא -/ הָנָש תֶאְמְדִּב שש םש
 ;לוכמזה רחא םיִתָנָש רָשְכַפְַא

 תא ודילוה ירחא שחיו א
 דֶליו הנש תואְמ שמח דז שָכְפְרַא
 ימ דשכפראו 5 ם : תוְנָבּו םיִנּב
 "תא דלויו הנ ש םישלשו שמח
 רחתא השכפרא יחיו : חלש
 9 שלש .חלש"תַא ודיליה
 ינּב רלויו הנש .תואמ עּברֶאְו
 הנש םישלש יח וחלשו 7 תונָבּו
 ירחא חלשיחיווט :רבעְתַא דלויו
 םינש שלש .דסעדדתַא ודילוה
 םיִנֶּב דלויו הנש .תואמ עברו
 יעברא רבעי 5 ס + תוונְב
 .גלפתַא דלויו הנש בושלשו |

 הנש תואמ עבְרַאְו הָנש םישלש
 גְלָפייחיו " ם + תונָבּו םיִנָּב דלזו
 : ועְרדתַא דלי הנָש .םישלש
 י וערזתא ודילוה יִרחא גְלַפ"יַחְיש
 דלוינ הנש םיתאמו םינש עָשת |

 + תונבו םיִנָּ
 ו

 ₪ : דלכו ל וכודכ 55 5 דמלפ דלכסו תולוקס .טדסיו ₪ ₪ מנ ₪

 רָּב ₪
 תי ריליאו ישו האמ

 נט ןש ןיתְרּה דַשְבַפרִא 5
 יחי א : "אנט רַתָּב

 תי "רילאה רב םֶש
 ז הא שמח דַשְכַפְ

 :ןנכ כ רילואו ןינש
 אה דָשְכִפְִ בי
 ל שמחו ןיִתָלִּת

 :'תלש .ת דילאו
 רתּב דשְכְפְרַא איחו גי
 עַבְרַא לש תָידיִלואד
 .דיִלואָוְִנש / תלת האמ

 חלש די :ןנבו\ ןינְג 'ם
 -ריִלּואַו ןינש ןיתלה אח
 .תלש איחנ וטבע 1
 :רבע 2 .דילּואר רַתָּ
 .תֶלַּ האמ עברא
 .+ןנבו ןינָב דילואו ןינש
 ךיתלת רבע אח זמ
 -תֶע דילואו ןיִנָש עבר
 "רבע או זי .: גל
 :בְלַפ "ללא רַתָּב +

 תל הֶאְמ ץּבְרֶא
 יב נבו ןינָש :נלפדתַא ודילוה ירחא רָבעְדיִחיַוח =

 .ןיתלמ .גְלּפ .אָיְו חי
 5 ער תש .דילואו יש
 -רַתְּב גלּפ אָיחו טי
 -ןתאִמ ער תי דיואר
 .ךינכ דילואו יש שה

 תה אמ כ +
 ד ו ב ל ְּת

 קש ער יחס



 0 גורש תי דילואד

 גורש איה בכ : ךננו

 חנ אי תושארב
 ::גורשזדתא .הלויו הָנָש .םישלעו +3

 גורש"תא ודילוהי ירחַאגעב יחיו לואר
 דלי הגש םיקאמו םינש עבש די ייל

 לש ל ר% 2 . 7 2% 0 3
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 םישלש גורש וחינגגם: תונבג םיִבָב למ ין
 גורש וחינ כ : רוחנדתַא דלויוהנש 2 ל 5
 םיַתאַמ רוחנזדתא .ודילוה . ירח יו דיליוס
 רוחנ .איחו דכ+ נבו
 יחיו דנט :תונָב םִיִנְּב דלי הָנָש גש = שתו .ןירשש

 : חַרָּת תָי דיְלואְו

 + רַתַּב רוח "אח קט
 דל הנָש םירשעו עשה רוחנ

 ירחא רוחְנ תו רו תל הֶאִמ הַרָת תָי דיִלּואְד
 הרשעיעשת הרע ו"זתַא .ודילוה 1 1 - ןיש רשע = עַשתו
 / הנש ויבש תו אָיַחְו וכ
 :ֶרְבַא תי דיִלּואו ןינש
 :ם:תוגבעל ןרה תו רוחְנ תי

 םִנָּב דָלּויו .הנש תאמו
 הנש םיעבש חְּרָתְהיִחְיַוי

 "תאו רוחנ"תא םבאה הא דֶלויו 'תַדְלּות ןיִלֶאְו זכ
 םֶרְבַא תי דילוא חַרה
 וה כל ה תו רוחָנ תי
 ּ 7 דילוא
 יפא לע ןרָה תימו חב

 הת חרת תדלות הלא וכ ;ן
 "תֶאְו רוחנזתַא םרבָאזתא דילוה : טל

 תמו חכ : טול" תא דילו וה ןֶרַהְ ₪ אעַראּב .יהובא המ
 אָרּואְּב התו :

 יארסכד | 8
 ו 7 1

 ישר .
 חרת ינפ לע (סכ) :לוכמס מ - סוקנפ רטפ8
 סמ +ויכ6 י'פס ס"י ס'מו :(ס'כ) רויכס- ייסכ . ןיבא
 0 ₪5 סל למולו כעע ןכס| טסס ןטככל .וכינפסו .ןומ35 55 םפכמ לע דולפנ :וטפכ וכב\ לכס לע סלס לבקש

 שע.שוחיפ <>
 רהָנ יחי (דכ) : רגו הָנָש .תאִמ ןֶב < םש ןופ רהניק

 נוא יג טּבעְלְנ טאָה רּוחנ .נוא הגש פירש לש8
 :הַרֶּת נו טָאַה .גגא חַרֶמ תֶא דל ראי צְאָטְצ
 טאַה .רוחְנ . גגא . חְַּפ תֶא ודילוה יבמ דוח יג (הב ,
 שת הרָמ ןַעְנויג טאָה רַע א ער הא שלג
 סיְנָּב דָלנראָי ןָצְנזינ טיִמ רעה ה ה ו דע |

 ץרָאְּב ויִבָא חרת ינפילע .ןרה
 ותדלומ

 םימכח יתפש
 : "וכ כוכ ססכ לפנט ינפמ 895 רחפס ') ןוכמ דס5 ןיפס
 5 דלויוס ילק לונמס לק םיקנט :כופכט סמד טרפל ונטכ מ

 טיע שוריפ
 = שנ כ: רטכ עַט נוא ןיז ןנגויג טאַה נוא תו
 ראי גיִצְביִ סבל טאָה ה גוא הנש םִ ְבָש תְַּ
 רוהְנ נוא םֶרְבא ןָנּוויג טה רע ןּוא ֶכְבַא ֶט דָלּור

 : טול ןָנויִג .טאָה .ןֶרָה . גגא רכו הו ןֶרֶה נוא
 ןָּבְרַטָשִנ זיא ןֶרָח וא ויִבְצ חַכֶּת יִנָּ לע ןֶרָה תמי (חב)

 דאל םַעְר ןוא יתְדלמ ץבב ; בעל סרָמאָפ ןיוז ראפ

\ 
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 חנ אי תישארב 100

 : םיִּדָשַּכ רּואְּב ותדלומ
 םישָג םָהְל רוחְנְו םֶרְבא חלו
 "תשא םשוילָש םֶרָבָאירתֶשֶא םש
 הָכְלַמייִבָא ןֶרְהְיתַּב הָפְלִמ רוח
 ןיאהרקעירש יהתוי + :הְסִי יִבָאְ
 םרבא"תא חרת חליו** : דָלָו הל
 תַאְו ונְּבְַּב ןֶרָהְרְּב טול"תַאו ו נב
 .רס תומכי ירפ יססו . די ס?יגפ 6 4 אית

 םירוטה לעב

 < טכ 1 יאלסבד ריטפמ | +
 שנ ןוהל רוח) הבא
 - ירש םֶרָבַא תֶמא םּוש
 . תב רוחְנתתָא 9
 | אָהּובָא .ןֶרָח .. תב
 אָהּובְאו הבל
 יִרָש תוהו ל הבס
 : דל ל תיל הש
 תָי "תֶרָת רֶבְדּו .אל
 טול ן תו ּהָרּב םרְבַא

 תת ּהָרּב רַּכ מ רב
 ירש ירש

 ₪ ט'כ "5 , סלט = (סכ) : לודג טפכ .סיס לוכמכ סנש .םטרס יכפל סיפנש

 םימכח יתפש
 ו'םככ ל"גמ .ם"סו ב :סנמ םפמ ןכ סמ6 ישק סנו דטכפר5
 סממ ופסכוסד 3'יו . סכע וז סכסי !יפט סוכ 5פוקפנ י5מ ק'עו
 ןכס ינכ סנומ רקס .כ"5 סכסי יכ%1 סכ)מ וכ6 וונפ> בופכט
 פ'כל ןכס פכ ספיס 6יס סנט סרס סנ סנמ 5):סמכ כ'6ו
 פוסט ן'גכ 5וס ט"כ ק'6ד כ'5כ .סכטד )"ועו סרט וו סכסוד
 סוטמ סיפעט *ג סכסי סטכ "ערפד 60ו . ל"קו סכסי ןונמכ
 סכומו רכוס ןכ 'פכ 6כמנכ סתסד כ'6 . קיקפמ וסוונימ יסד
 9 לע י"'טב .ףיסוסד 6סו 'י"טכ סלוכס ןכל סומטט 'כ טרוה
 סקופ 5כק 52 סמל "קר סוקמ תוכיסנ "3 דוע כפַכו 5רמגס

 ט'ע שוריפ
 ןופ לאט םִעָב .ןיִא פיד רג טֶריֶּבָנ ןיי] ןופ
 ןַעוָוג. םֶרּוג טאָה הַרֶּת טֶּבייִרְש ישר . םיִרָשּכ
 טגאלקנ טה חַרח םּוראוו ןְּבְראָמְשג זיִא ןרה סוו
 עָנייז ןבאְרְּב וצ טאָה סֶרְבִא  סאוָו דזרמְנ ראפ
 ןיירא םיִא .לאָז ןעמ ןָסייִהְג רּורָמְג טָה םִמְלְ
 ןופ ןיסעזג זיא ןֶרַה גוא ןבוא ףילאק ןיא ןפראוו
 טעו) ןצראה .ןיא טכארטג ָךיז טאָה וא ןְיוו
 טַעוְו רע זַא ונייה ןייז חצמ םֶרְבַא טשַרְדְנַא
 ןטלאה ףיא לעוו רָעיִפ םעְר ןופ :ןרעו לצי
 סר ןייז ַתָצְנַמ טעו רורמנ זא גוא סבא טימ
 לע ןרעוו לּוציִנ טיִנ .טעו) םֶרבַא א שָסייַה
 םֶרָּבַא א .ךאְנרַעָד נוא דורמנ טיִמ ןמלאמ ךיא
 טיִמ טנעְרפיִג םיִא :ןעָמ טאָה ןראוָוְג לצי יא
 טָלאַה ְךיִא .טרֶפְנִעִנ רֶע טאָה וטסלאק ןמעוו
 ןיירָא ןסייִהג ףוא םיִא ןעָמ טאָק םֶרָבַא .טיִמ
 טְנערב רפ רע זיא ןביוא ףעלאכ יא ןפראו] %
 ןימָאִמ טיִנ ןא תלת ןופ טאָה רַע לייונ ןראונ |
 טיִנ לאָז חַרְּפ א םאָר טיי הבה א =

 ןָמּוקג טיִנ וצ רַעָר טֶלאוו דורמָנ רַפ ןנאלק

 יישר
 גנינטכו ולטמ ינס סלוכ דוכמנ סלו ונכמ מס סגול סרכל
 לט ןלס סס) כמפ סתפ ומ לפמ ןכסל ול וכמס סככס
 . סידקכ לוס וס ףלפנו ם00 ןטככל וסוכונפס מס סככ6
 ודככ סולופכ (דכ סיעפי) ןכו סעקכ לול םֶריִכ ססנמו
 קומע עקכו רומ לק ינועפ5 סלוסמ (םי סכ) ןכו 'ס
 מוככ ג סכופפ ספט לע סלפ וז .הכסי (טכ) :כופ יולק
 ופרוו רמפנס ומכ ס'ס) סיפיכ ןיכוס כספו פדוקס
 5וס .ןקו) סוכיסנ ןופ) סכסי דועו . (סעלפ יכס ספול

 שע שוריפ
 םירעּ רוא ןפּורג ןא טְרֶא סאָד טרעוו םורד נוא
 : .םיִרָשּב ןופ רַעָיפ סאְד שָטייַמ .זיא םאָר

 טימ םֶרְבַא . וא םיָשְנ הל רּוחנו 'םֶרא קו (טכ)
 םֶרְנִא תָשֶא פש רָבייוַו יז וצ ןעַמּונג ןֶּבאָה רוחְנ

 זיא םֶרְבַא ןופ בייונ םִעָד ןופ ןָמאָנ רַעָר ינל
 םעְר ןופ ןָמאנ רֶד נוא הָכְלַמ רּוחָנ תָשָא סָשְו ירש ןעוְוג

 רַמְכאָש יד רק תּב הָבְלמ ןעונג זיא רות ןופ בייונ
 הָכְלמ ןופ רטאפ רעד זיא ןרָה .הָנלס יכצ ןֶרָה ןופ
 הָּבְס טיר יישר . הָּבְסִי ןופ רֶטאָּפ רַעָר נוא
 ור יז ןעָמ טאֶה סאו רַאָפ נוא הָרָש זיִא סאְר
 םֶאָר טקוק יז ליאו ןיקוק ןושל ויא םאְד הָּכְסִי
 רעו נוא .שָרוקח מור טיִמ טקוק אי טָסייַה
 הול: טייקנוש ריא ןיִא טקוק רָכיִלְטיִא לוו
 ןרָמְכאַרְ םוא ץייא ןעוונ זיִא הְרָש נוא ד יר
 תקל אל :טאַהְג טיִנ דניק ןייק טאָה יז רֶלו הל ןיפ
 ד ןייז ןָמּונְג טאָה תַרָת וא :ונָּב סֶבְבַא תֶא חַרִּ

 ןוז סנוז ןייז .טול | וא וב ו ןֶנ פול תאו םֶרְבַא
 גוא יש ותלכ יש תו ה ןופ ןיז רעָד
 : בויז סאד ג זיא יז םאו 0 ןייז



 תתא | .ּהָתַלַּב
 וקפו הָרְּב

 יאר ארואמ ןוה
 ןטנכד אעראל +

- 

 = צו נב 5 תשא תלכי ירש
 = .הֶצְרֶא תָכָלָל םירשָּכ רּוָאַמ םתַא
 = .: םֶש .ובשיו ןרחידע ואב ןעְַ

 101 אנ חנ אי תושארב |

 | וביתו ןֶרַח דע ות א
 = םינש שמח חַרַתיִמ ויהיו בל ומ ווהו בל : מ |
 :ןרְַּ הדת תֶמו הָנש םיתאמו | ה 5 - . - 0 9 ןיִנָש שָמחְ ןֶתאָמ ו ָרָת |

 פ ּפ כ ם םייש =
 : ד'ג "ים היעשיב הרקע ינר ןירימפמז "ול הכסי .י'בא ןמיס , לאלצב . ג'נכ

 %% | םירוטה לעב
 ? : סלט וז סלפי )"₪ סמ) זמ 6יִס וז סכםי "מג 6וסמ

 יש םימכח יתפש יישר
 -ןוס) 5וסמ .תוכוסנ 5 כ'ג סכסו 5 .. כמ סככ סלעס סמכ 7: סללס | ןוסל סלפ | ומכ | (סולס) = "ל :ןולדסנסכ '

 טול סע סלנפו סלק ולו . םתא ואציו (6ל)
 סלכל 8 7 ןרהב ו חרת תמיו .(כ2) : ילפו
 יכסע סנס סיכפמ לתוי סכ סיסו ןענכ ץכ0ל סבו ןלסמ

 םלתו ןקסמ ל סנט עו סונמ קמח ןכ סלכסו ביתכ |
 חלפל ס'מק  יכמ סלכ6 דלונטכ סיס סנט סועכש ןכ

 סמלו סככס ויקונשמ וללסכ .ןיידע ןכסמ סלכ6 פנופכ |
 ל סככס לע .וספיליל םכק לק ופפימ בוסכס סידקס

 - סייק 55 וכמליו ₪ לכל :ססלופמ| לבלט סי |
 וקכס ופלק ךכופל :ו5 ךלסו ןקז וסינסט ויכס דוככ חל

 טםתמ 6וס ןמז סוי6 דעכ יתונינס הל ס'פכס 'כ ם :ת65מ יס
 וימיִכ 5סו תמ כותכס ופלק ךכופל ןקמ ססרכ5 ןמוכ קסוק ס5
 וכמ6וו וסמ :סכותס תכיתכ .כמט ןמזכ סחו סכותס סכקכנ 5)
 כמו ָבּותְכ סד5כ 520ו כמ6קד ס5ו 26 דוככ ססרכ6 סיוק 5)
 לטכלו 1יִּכ5 סע דועע) לוכי סיס 9 ג כ סל6 % ב
 רקיעסו סכותס קכיקכ ןמו לה65 יקל ג'לו , ל"כע י"סס תריזג
 תק 6)₪ ונפמ 6וס ויכ6 דוככ סויה 50 טס לע וכמסומ
 וונע וכמפו ס'מ סידמכ רו5מ וסוש חקלכ ומכ ומע ויבש 6
 סוסמ ןמע וקק) 650 סעֶטסו 'וכו ווכ5 דוככ ססככ6 סווק 5לכ
 ונויס סכוטקכ כסס פ"עלו סוכי;6 תדוכע דכועו עשר סיספ
 ו וו ו 0 . סוסו6 ןרסמ ונממ סרכ5 תכינסכ ל35 וקופ סדוק ויפו ףוסכ

 לכ וכ 'וכ ס'פכס יככד ןיכס 5)ש נ'לו (ךכד) סדל) ל'קו עטכ : 8 יי 8 ו 7 0
 896 ךיכ6 פינמו "וגו ך) ך) .סלכ5) י"סס רמ5 5 ומנע כ ה 7 כ 6, 7 3% -

 סטעת לט ךמע יס ת5 תקסט סלוכ וג6 ןיסס .סז רוכעכ דע ךנ רמו סכופס ן'וגס . ןרחב : ומ םיפ ןכ עדו
 5 חרס חקיו ביתכד סנוטלכ סכוגסכ ומכ ךוכ5 לפט ךמלע חג תשרפ תלסה : סוקפ ל .ףל ול .סלכסי
 ה ךכלו ג'נכ סַפִמ ת5 חקל קלת | סכמד5 יכסס 115 -סו סודטכ לופס .ותופ הקלט ומכ רכממס .כתכס סע "וגו וגכ .6

 -%- תנ תודלות הלא תלסח : (ל'גס ליסוק) ןוגס ןוכיק 55מק סכו י'סנכ ןוועו) ס"פכס סעקס ספי 4

 טיע שוריפ :
 תַרִּפ ןגְנאָגְג סורא ןנעֶז ייז נוא יאָצ םרְבַא ןוז ןויז %

 ירש טומ נוא טול םימ ייֶז טיִמ סָּמא סרבא טםומ

 הצרא תַכלְל םירְשַּב ןופ לאט םַעְר סוא סירב דואָמ |

 ייז וא ןח דע ואמו ןָעְנָּ דנאל םוצ ןיָג וצ
 ףיז ןֶּבאָה יז נוא שש נשי ןֶרַח זיָּב ןמּוקג ןָנעָז
 ןעווג ןנַעְו .אייז נוא .ייקג(בל) + טצעזב ןטראד =
 םִיִתאָמּו הָנָש שמח חרת ןופ גאָמ בעל איִד חרת יִמָ 3

 ןֶרָחְּב חַרֶּת תמי ראָי ףָניִּפ טימ טֶרֶדְנּוה יוווצ הנש

 טבייִרש יישר . ןֶרֶמ ןיא 0% זיא חַרֶת נוא

 טיע שוריפ

 דנ ןמיס היעשיב חנ תרטפה

 :ינבמ המְמְושיִנְּב םיבררּכ הלחדאל "לחצו הגר יִחְצּפ הָדְלְי אל הג 1

 [- - הָשא 0 איוו - רַעָהַא וד טניה 4 הָדַלִי אל הָרְק 1 ,ּוהָי

 ט'ע שוריפ
 םּוראוָו ןיונ יטרעק רפ ןייַא טיִמ ןרח טיִטש םּורר
 ןזייונ .ריִמ ליוו סאָר ןֶראָצ םיִרְג שייט זיִא ןרַה
 םיִרְג סער ןעווג זיא םֶרְבא ןופ טייצ רע זיִּב זַא
 טייל יִד םּוראוו טלעוו רעְר ףוא טאָג ןופ ןְראַצ
 זיא םֶרָבַא א רַעְּבִא םיעָשְר לייא ןעווג ןנעז
 0 םּורָד ראו טרעקנםּא ןיראַצ סיר רד זיא ןמּוקְג
 = א ןוייוו וצ טרעק רַפ ןח ןופ ןרנ יד טייִמָש

 2 ןראווג טרעק  רפ זיא ןראָצ םיִרג רַעָד

 ט'ע שוריפ
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 יקח הי פו קמ

 8 עמ תרטפה | |
 לכיראה יכשהתדלא מי ףיתונְפשְמ תועירמ .ףלהע םוקס !יביקרה + הוה מא

 יִחְבְשת ךימולעתשב יכייריפרת אל ימָלְבִילוישובת אלי יאְרולא : ובישוי 04, רך 0 ש" ן-: \ ל"ד ו תומשנ םירע שדי םיג ךערמ יצרפת -לואמשו ןימייכ +
 הושע ךופעב וכ: רוערירְוה אל ףוקונמלש פר
 תשא הוחי ךארק חור תבוצע הבוז השאָכרק :ארי ץיֶָאָק לק ןתלַא לאָבְש

 : לארשימ בבוכ
 יתְבָשּת ךמּולַע :הֶשוב יִּכ 'וגו ישבה אל יִּכ יאָהְּת לא

 ךדשמ :ךיז טלאְוְוג טאָה רשע ןייַא לָשָמ יִפ לַע רנו
 +7 . 1 ד* ד ד ד .

 ןייז ןופ .גְלְפּומ .ןֶדְמְלַא בושָחַא רּוחְּבַצ םיִמ הָדיִחְי תַבַא יז

 הָביִשְי :עָסייוַא ןיִא ץִראָפיִג קעווַמ זיא רע ראָנ םאָסש
 םעְנייִמיִגַא םיִמ רעטכאס ןייז טָכאַמְג הָנּותַה לייונ רעָד דע מאה
 טאַת רע לייו) תקולחמ ךרּוד גוא םייצ עֶניילקַא ףיוא רב

 טּורָא םיִא ןפֶמ טאָה ריִא איב ןיזתונ ןח אָשונ םָשינ
 אוצ ץמּוקנ םָכְחַה רּוחָּב דעָד זיא ליוו רעד = . שּביִרְסיִג

 רֶהיִא םיִמ ךד ןיינ אוצ ךרשמ םאהיג אְדּומ דָע םאָה . ץֶראָפ
 רעד םיִא םאה ןיִּביירמ סורא ךיוא םיִא .ןעמ םעוו רעָמאָ
 ד . ד צ 1 0 4 .* -. ד

 א ןיניונג םיִא טאָה נוא תֶמָא םעָד םטָלייַצ רעד ןתּוחְמ

 םאָמ ןייז ףוא טֶסאָפיִנ םיִשבָלַמ עֶניִטְראּפ רֶדָח רֶלָדְּזאָּבַא

 ראָנ זיא איז נוא הָיַאְרְל = ןֶמאָנ ץייז ןטפאָהיג םיוא גוא
 טעו :ןויִצ תַביִש  תֶא יי בּושּב דיִתְעַל יוז . הָלּוהְבַא אי

 ראָנ זיִא .תּואָלַפְנו םיִסָנְו תולּואג עֶלַא א ןיִטיונ ת"ישה

 רימ ןיפראַד זנוא נא הָמיִלַש הָלּואג איִד אוצ תּונָכַה ישו
 - :1 - ו צי" ד ה . ד - ₪ צ*

 ראפ .םַשינ ןוש ןיֶלעּו ריִמ םּוראוו ץיִּבאַה טָשיִנ אָרִמ ןייק

 : וגו הָלּותַּב רּוחְּב לָעְבִי יִּכ ןיִרְעוְו טמעש

 ןוא םֶג ןאמַא וא לָשַמ יִפ לַע ועו; ךינע עיִווָא טג ןאָמַא וא לָשַּמ יִפ לע . רג ךישיע ךילעיב יב

 0 טאַה רָע .ישָמאַח תקולחמ תָמממ
 ריִא טה .ןאָמ רעָד פאָט רָעיִרְפ ןופ הפרחו השב איז םאָה

 לייוג טייִצָא ףוא ץיִסָנ ןיִסייִהְג טאָה אָפירַא זַא רשָבָא . םֶגָנ

 הָנּותַח טעוו רע זַא ךאנ רעָד טשיִנ רַעָדְניִק ןייק ןיִּבאָח איי

 ןוש יז שש לאָמְטַסְנעַד מ תֶבְּמ אין עמ אה
 . הָבָהֶא סּורְנ תַמָחַמ זיא ןיִסֶנ סאָד ליוו הָשֶא איִד טָשיִנ

 ןיזתננ זיא .תּולג רעד .זַא ןיִרעו הָלְגְתִג שעוו דיִתַעַל וא
 .*2 . 4 + = 47'ע דהוי . יזצ -

 אוצ ןייז הֶכוז ןילאו רימ הבָהַא סורג תמחמ שייצא ףווא
 4- 1 9 .הז . ד 1 עיצה ==

 (ךישוע ךילעוב כ . ןימעש טשינ ָךיֶז רימ ןילעוְו יִמְצְנַה בוט

 םייִרְג .ןייז ץיֶלאָז ריִמ ןאָטיִג סאד טאָה ת"ישה ןאָ ץייָד

 : קיִלְג ןעָיִבייַא םעָר וצ

 יִחְנְשִּמ
 ךימּולע תשוב יב 1*

 2 ט'ע שוריפ
 םיְלָשּורְי וד לוק ןייַד .טיִכ-ךּוה גְנילק וא 'גְניז
 איִזפְד הָשָא יי יו וזא ןעונג ךיילג טיב ו סָר
 יִנְּבְסהמְמש יִנָב סיגר יּכ ןֶניוְוְג וצ טגאָטייונג טיִנ טֶה
 רע ןופ רדגיק,יר ןייז ןיימ לע אייז ןער חני
 רָדְעִה יד יו ןיימ םילעורו טאמש רטְסיוו רפ
 טאג טֶה וזא מא טאְמְש רָטְנאַמְּב רעָר ןופ
 טרֶא .םֶד .רמיירּב .רַעְר .לֶא םוקס ובידרט: טאג
 ומ ףימּוְכשִמ תשירינ םילשגרי .וד טֶלִעָצְג ןייד ןופ
 ןזאָל גנואּור ןייד ןופ גְנעָה םוא יִר וא יִכשְחִמ לש
 ד טייונ ןרעוו טיירפש רַפ גוא ןֶרעְוו טיג יי

 במי יכיראח ןגיינ וצ ןופ ןריימ רפ טיִנ טְסֶלאָ
 עניי נוא יקפ פפו קירטש עָנייד רגְנעְל רֶעָר
 םּוו קירש יד רע טְניִמ סר קְראַמְש רעקְעָלְּ
 ןדנובג וצ ןנעָז רעֶלפ ןוא טֶלֶצִג קָע ןיא נע
 רֶרְש רעָד ןיא ןייא ןעָמ טקעָטָש רקעְלפ יד נוא
 ףיִא םייָה םורֶד .גוא : טֶלעָצִג סֶד ןקראטש ּוצ
 יִצורָפַת לאמו ויִסָי ִּ ןטלעצ ג עָעיִדְוִרָטייִרְּב רָד ריד

 רָקְיִל רַעָר ףוא וא טיי רָטְכִעָר רב ףוא עד
 נוא שי םוג מ ןקראטָש ָךיד ּוטסַעוְנ טייז

 איד ןופ רקלַעָפ .יד ןנשְרָי ןלעו רֶרְניִק עָעיב
 עממי :נּוא וישו תומשנ פרְּת םיִבְכוּכ ירבוע

 וד ישובפ אלי יארח לא: ןצעב יז ןלעוו טעטש
 ןוש טסו וח ןעַר ןּבאַה טיִג א ןייִק טסְלאָ
 ייפ אול יבמ לש ןרעוו שיובמ טיִנ לאָמ ןייק
 הָלּודְג ןייד ןוייונ וצ ןמעש שנ ךיד טסֶלאָו וד נוא

 ןרעוו טמעַש רֶפ טיג ןיימ .ןוש מסעו וד ןעְר
 ירכוה אל דימוגסלש תי ןסַעָג רפ וטסַעוָו .טייקגנוי ןייד ןופ חשוב יד ןעָר

 ןייד ןעַה דוצט דש יָאָנ ןקנעְרְ טיִנ טסו טפאש הָנְמְלַא ןייד ןופ גְנורטְסַעָכ סר וא יש
 עלא. רבא .ראָה רַעְר טאג ומ תואנצ יי טכאַמג סורג ףיד םֶה גוא ןפאָשָּב ףיֶד טָה םוְו ראה
 יהלא לארשי יד ןופ רֶניִלייַה רַעָד זיא רֶעייִל וא ןויד וא לָאְבְעַי שודק לא ןָמאָנ ןייז זיא תליה
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 דאר מי תבוצת הבופ השאוכ יב + ןפורג ]א רע טרעוו טלעו] רָצְנאַג רַעָר ןופ טאג רעְ יי.ז ,לכ
 טיִמ וא. איז. וא ןאמ ריִא ןופ ןֶראְוָנ שזאל רַפ זיִא איז .ֶד הָשא עְניזאָל רפ ןיימ יו) א עדה
 ןייא .איו] 1זא | גזא ָךְיָמלֶא רַמָמ סֶאְמִת יִּב םירוענ תֶשאְ ןפאַרְסִג טאג ךיד טה זז טימנ גיִרָעאְַרְס ץיצ
 ןייד טנא .מֶה וזא טייָצ ענק ןייַא ףוא ןאמ רי ןופ ןנוא יד ןיא סאכנ טֶרְעּוְנ יו סר הָשּמ
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 היחכמ ק לג : לאש ריר ףוא מאג
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 פיִלְ יפני שזאָל רפ ךיד ףיא באה עַָר עניי ןיי יא

 - שודק לאו ומָש תיְִבְצ הוה



 ה הפח אל הרס הינש

 ל = חג תרטפה ל
 ףצשכ : ףצבקא םילודגסימַחרְבּו ךיתבזע ןמק ענב + הקל המ ו

 = הנימרב :הוח 2 אג רַמָא ףיקממר סלע דָסֶחְבו מכ עבר ןנפ יתרה
 ו רעיל :ףצקמ ית תעבשנ ןב ץראהלע דע סנימ רבומ יבש
 ּוַת אֶל ימּולש תֶיָרְבּו ומול ךתומ דְסַחְו הָניִממְת תוקבגהו שוטי

 םידרפסה ןומייסמ ל . הוי ףכתרמ < --

 יתמשו : םיריפפּב ךיתדסינ ךינבא ךופּב ץיברמ יכנָא הנה
 נב לכ תדדינבאל ְ לּובָגלֶכְו חדקַא ינבאל ךירעעו ךיסשמש רפדכ =

 ו בנ

 יִכהָתְְמַמּ יִאְרְיִת אָליִּכ קָשָעַמ יקתריננוכתהק דצב נב סול ברו הָיהְי ידומל
 יתואמ ספא רוי רוג ןה : לא ברל

 < = שיע שוריפ
 ךיד יא לע טייקמיִראָּב רַעְר טיִמ .גּוא בא
 טיִמ רטמ ענר יִנָכ .יּהְרּמְפַה ףצק ףצשב : מאו ןייָא

 רפ ףוא באה ןְראָצ גינייוו טימ רֶרא ןֶראָצ םיִרג
 פלש .רֶפְו ריד ןופ עַגְר ןיוא הָניִבְש ןיימ ןְגְראָּב
 גיְּבייִא טעו פו דמה יי 15 טיִמ .וא יממה
 ַמָא ריד ףוא ןַמְראַּב רֶעָד ףיִמ ךיִא לעו) ןֶרְעונ
 יִּכ : רעיל סוא ןייד טאג טֶגאָזְג טאָה וז וי דלג

 זיא וז חנ ןגפ רָסאּוַו יד וו וזַא ןַעְר יל תו חג יִמ
 לַע דע חנ יִמ רובַעמ יִּתְעְבַשָג שא הָעְיבָש יד רימ ּוצ

 ןייִמ ןוש לאו ךיא ןראוושג באָה יא סָד ץֶרְמַ
 רַעָר ףוא םנ ןופ רָמאּונ סֶד ןראפ רָּבִיִא ןֶכאַמ מנ
 ףיא רעווָש וז דב רמו ךילע ףוצקמ יחמשנ כ רע

 ןיא ןצייִבְש ּוצ מ גּוא ריִד ףוא ןנְרעָצ וצ ןופ
 גְרַעָּב יד יו :ןַעְ שוט סירה יִכ : לֶארְשי ריד

 ָךיוַה יִד נא .הֶנְמומּת תועבגהו ,ןאָטג פא ןרעונ ןלעוונ

 טַעְוו סע ןעונ ול רמו טגייִנַג ןרָעונ ןלעוו
 טֶסַעָר ןופ תּוהְמְאְ תּובָא תּוכז רעד ןאְל סוא הוז |

 טינ .דָסֶמ-- ןיימ .טעו] שּומָי אל ּךֶּמֶאַמ יִדְסְ ןֶנעוצ

 נא טומה אל ימלש תירבו רד ןופ ןאָמִג פא ןרעו+

 ּבאַה ךיִא סו םּולש ןיימ ןופ תיִרָּב תּותיִרִּב רַעָב |
 מָצ טגיינג .ןרָעוָו טיג טעו ןעווג ןיטבמ ריי

 : טאָג רֶניִדְמיִראַּב רֶד ןייב טְנאְז 1זַא ?

 ווא ץראה ריִא סֶר עמיר יד הֶטִָג אל הָרֶוס הי
 ךאְנ וא יִז נוא תּורָצ ליפ ןנעו) ןופ טמְרּוטשְנ

 רָע טְנייִמ סֶר .רַעָהְא יִּב ןֶראוָוג טסיירטג טּנ |
 ןוג דב ךופנ ץיברמ כא הנה םולשורי טאטש יד
 טיִמְוְרָמסאלפ לע טאָג ףיא סָד ןסיוו טפְלא ה

 טְסּומאּפ ןייּד ןופ רָעיִמְש עָעיִדְרְפּונ ןופ רָניִטְש
 ןטסּפ דנּורְג יד ללעונ יא גג ייפ פר

 : דוכרב יתפסו: : ריִּפָס סיב סו %>-/
 קח טס יִטְלאַ הָמְְלְמ וצ ֶליִמאזְג ןייא זז |

 יכנא גיתכ ןה ָהָנַה : :לּפ י ךיל לע  ְךִתִא ך ךנימ
 : טע שוריפ

 לַעְו ךיא רַמּולְּכ ץלאָה ןייד סורר ןאט ָךיָא .לעונ
 יא ררא - "ללאה ןופ טֶרָא סעד ףוא ןּבַעְג ד
 עָציִר ןופ ץלאָה םִעָר ןיא ןֶצעַז יא סר לוו
 רָמָצְנעָפ עָייַב שטיימ ויש המשמש רֶדָא רָעיַה
 ןופ ןייז ןלעונ באש יד ףךוד טְנייִש ןוז יִד םוו

 ןופ ןניפש יד שטייט זיא ףימושמש רֶדֶא רובד
 ךעשי ייז ףוא טְניַש ןוז איִד סו ןרעומ ג עיר
 וצ ןאט ךיא לע ןרעוט עניי וא חָבְקא ינו
 בייל וא .ןַנעְרְּב ייז פר רָעיִטש עָגִרְנעַרְּ
 זיִא חֶרְקֶא רֶדֶא רָעיַפ ןופ ןֶרְנארּב יוו ףיילג
 רעש יד .רֶמולְּ רָניִטש עטרבעלג -. שפוימ
 ןופ לת רַעַר ראָנ םאְר ןייו סורג וא ןלעונ
 ןייטָש םֶר ןיא טרָבע לג סוא ןייז טעוו רעוט םעָר
 ידנוא עָמְשְרֶמְנּוא יד נוא לֶרימש יב יִ נוא
 ןייש ןופ ןייז ץלא .טעוו ןלעווש . עַטשְרביא
 ןופ רָנייִמְש יד ראָג ןוא ץפַ יִנְבְִל הלּוכנ ל ,ןייִמָש

 אּוצ גוא עְגיִדְניִרַעְנאַּב אּוצ ןייז ן ןילעונ לוב ןווד
 עֶלָא נוא יִדומל דב לכ : רעָנייִמִש .עֶניִטְפְרַעַ
 םולָש בָרְ הר סָמאָג ןינ יעל ןילעוו רדניק עניי

 גב עָנייד ןגפ םולָש ר רעד 2 ןייז טעו] סָע וא

 גר םאוו הקָרָצ רַעְד ףרוד יִנְנכְפ הקדצב + רעְָרְניִק

 = .םעְלַאְטיִמ טייִרְבִג א ןירעונ וטְסעונ ןאט טסעונ
 5 5 ₪  םאָוָ איר ןופ ָּףיִד רעְמייוו רַעְד קשועמ יקח ןיטוג
 ל - אָרּומ ןייק סלאו וד םָאָד יד אל יִכ יד ןיָּבוה
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 = 5 הד אּוצ ןמוק רעָריוו ןילעוו אייז סא ןיּבאָה טיג
 -טרטייונ רֶדְּדּוא ּוטְסַעוְו ךאְרּב ןויא ןופ גוא הָּמִחְמִמּ

 = אוצ ןיִנעְבְג טיָנ טעו איז ןַעְד לא בכל אל יִּכ ןויז
 אָרּומ רע,טעוָו אָרומןונ ימואמ סָפָא דני רוג ןה + ריד
 ּךיִא סאו רָגיִזאָה רַעְד תועְר תּוריִזִג רֶאַפ ןיִּבאָה

 מה סע רעו) ליפי ךילע  ָךֶּתָא רג יִפ םיִא טימ טיִנ ןיִּב



 ון

 כ חפנ ש"ק יתא ית

 ש ע שו
 טַעוו רדריד טימ טְצייִרְג ךיז טאה סע רעוָו רדא

 רעו לו לכ רֶפָא רָנ יס רַעָדֶא - ריִד ראָפ ןילאָפ ,

 תווינְע ןייד ןיִא לאְרְש איִד טיִמ טְנאווג טאַה םַע :
 רַמּולָּכ תּוריִשָע ןייד | ןיִא ריד טיִמ ןעּור טעו רד
 שָרח יב יח + ןייִג לאוו ריר טעוו סע זָא
 באַה טאָג ָךיִא ןונ יתשעמל יִלּכ איִצומּו םֶחּפ שאב הפו

 ןיַא טזאַלְּב רֶע סר רָמְסנייִמ ןיזייא ץייא ןיִפאַשב
 יִלָּכ ןייא סוא טיִצ גוא ןילוק איד ןופ רַעייִפ םִעָד

 ןעָמ סאו שיִנָפְרעְרְּב םעְרּצצ יּואָר זיִא איז סקאָד |

 יִתאְהּב כט ןיִנִעְוו טָסַעָר ןופ טֶכאַמְנ איז טאָה ;
 רַפ ןיי ןיִפאשַּב רֶריוְו באה יא וא לָּבַל החשִפ

 טְניִיִמ סאָריִלָּב איִך טְּבראַר ראפ סאוָו רַעָּבְראַד |
 ףוא נּוא טייפ םִעָר ןיִא טָצייִרְג ןֶא ּבאָק ךיִא ָש = <

 יִלָּלּכ תזיְנעְרּופ ןויש טייִרְְג ןֶא ריו ףיַא באָה
 טפראַשְג טעוו םאוָו עָגייִז םיִלָּ עלא רלערצא

 יִמ ןיטלאה הָמָתְלַמ וצ ןיִנעוְ טנייד זּופ ןיִרעוו = =
 םּוקת וש לכ יקל טיִנ רֶע טעו חלו אל ריָד ל

 טעו) סאו ןושְל סָכיִלְמיִא נא יִעשְרַ מפל ְתא =
 גיְִלּוש ּוטְכעְו ָּפָשָכ םוצ ריר טיִמ ץיטש =

 איד זיא םאְר יִּתְאַמ פֶתְקְרְצְו יו, ירבע תלחנ תא ןיכאָמ

 טייקיִטְכַעָרִנ רָעייִ וא טְכעָנְק סאָנ ןופ הָלִחַ
 :טאָנ טְנאָז וזַא יו סשנ רימ ןופ ןמּוק אייז טַעוָו סוָז
 סאָר םומל וכל אט לָּכ םיוא ָךָא אייִרְש םָאָד יוה

 סאְר רֶסווו םּוצ ןיינ לאָז רֶיִטָשְראָד רעיל
 סו רֶד ּוליִפִא נוא וא רָשָּ הָרּוה איִד זיא
 טפיוק טיג ולא ורב וכל רעבְל ןייק טיִנ טאָה

 טפוק טיי נא ריסס אַלְבּו כ לב ּורְבָש וכלו טסענוא |

 איז סו הָרּות יִ גְנּוטיַּב ראפ ןָ וא רָבְלִז א =
 ולקשִמ המ ₪ ליס נוא ןייונ ןופ גֶלָה נ רֶסַעָּב זיא .

 לאני סוג רו טאו םוראָ ל יפפ 0

 - לג [

| > 
 טע שורופ

 טירּב ןא טייפ עָרָעייַא אּוצ רָּבְליִז רָעייַא ןיִגו
 רַעייַא נוא הָפְבָשָ אב סֶכְעיִנו טסו םוא טֶרָעייַנ

 ףיז דיִמ ריא סו סַמּוג רֶעייַא זיִא סאָד מייקורימ
 -ןַא .ןופ טי ןיִּבַעְג קא ריִא טל םַעָר רַעּביִא
 ַטֶרַעָה טשרביִל בוט ּולְכָאְו יא עומש מש ןינעוו ןיטעו

 -טנירעל ןעָמ טְנייִמ סאְר סֶטּוג טסע וא ָּךיִמ וצ
 םֶכְשּפַנ ןָשְדַב געִתתְו טוג זיא אי םאֶד הָרּוּת איִד
 . עָרָעַייַא טייקיטַעָפ טיִמ ןייז גְנָעְתִמ יז "ואל נוא

 ךירעוא עְרְעייַא טְנייַנ יל וכְלּו נא סה :רַעָבייל
 :עֶנייִמ וצ טֶרַעָה סֶכָשְפִנ יִחִפ שמש רימ ּוצ טייִנ נוא

 .רעָבייַל עָרעייִ בייל ןיִבַעָל טעו ןער רייר
 -צ ןיִרייִנש ראַפ לַעְוְג יא נו סלע תיִרְּב כל הָתְרְְְ

 דוק דפ :גיִּבייִא ףוא תיִרָּב תותיִרָּכ ןייא ףייא
 "ףַלמַה דו וצ ןילאָצְב לאו מאג ףיא םאָר יְִנַ
 3 ןאָטְג טה רע סוו םיִרָסִח עָטְּבייִלְְג עָנייז ראפ
 :ץיכיירגיניק יד וצ תודע ןיָא ןגנ ויָּתַתַנ םיִמּואָל דע ןח

 .בוא ןיִפאָרְמְש יז לאו רֶע ןיּבַעְנג םיִא ףךיִא ּבאָה
 .:םישעמ עָטְבעְלְש עָרְעייז ףוא ןיִנאז תורע לא
 . בוא ראָהְזייִא םיִמואָל הָוצְמּו דיג םיִנָּפ רעָייז ןינעקא

 םיִא יא באָה ףיירגיניק איד אּוצ רַעָפאָש ןייָא
 הרסט :לאָפ ןיימ ןונ ממ ירפ אל יוג ןַה : ןָּבַעְגְג

 צ ןיפּור וטסעו) ןנאק טיִנ סע טסעו
 עָה ּוצ ₪ ּךיִמ טסו לֶאְרְשי וה ןעונ
 -טַעּוָו סוו קֶלאַּפ ןייא וא וא ּוצורָי ףילא ועדי

 = ילו קלאפ םִעְד ןופ ןישטנעָמ איר ,ןינעק טיִנ
 . שמו ןיז טעו סֶר סמ ריִד ןֶנְנָעְרְּב ףווא וצ ןיפול

 טרעְונ רש סר ראה ןייד טאג ןיִגַעוו ןופ ריח
 "נעו גוג + דפ ֶפ לאְרְלְ שהקו ריִד ףוא ןיִפּורָנ ןֶא
 יייד ג 0 לאש איִר ןופ ןיִגיָלייַה סער
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 ד ךתורלמו תא
 ובא תימז
 דו ב*ךעמַאיד
 5 ךארא הורכב יש ₪7

 . פט סו 'ס רפ6" את יי יבראו |

 'יכמ סלופס | 6ככנמ 'לכ סכימ6כ סתפ . ךל ךל 69
 556 5ככנ 55 ולוכו סלופס 6ככ .תוכמספ

 סיסתסכ וכ זמכ ך> ךל . -מ6פ וילפ כיפכ ךכ5 ססלכ6 :פומזכ
 - קסלי וכ דלוכט .לודג .יוג> ךסטסו 16 ך) .ך> ןטמל ספפ ןכ
 יכסש ךל .ךל ןיגמכ 'סיקפ ךככ6מ ךנפמ כמ65₪ ומ זמכ 6'ד
 ומ זמכ 6"ד . ס"פק ויתונט לכו 5ליטק סיס סנש ס'פ ןכ
 לטפס וכ זמכ 5'- . ס!וגכ ל6כטי כלי פ"כט סינטס וינס
 יתככדס ךפוכוכו .וסיקד5 ימיכ תולגכ וכלי ךל ןינפכ םומוד 'ג
 552 וכועי סיסקכס ןיכ םילככ סנש ('ע ל"5) ס"פ ן2 ךפפ
 ס"כקס 5 ש ופ6 ןוכסכש יפכ ך; ךכ) ןקמכ ךפס ךללו .'פ
 םוכלב % ןפכ ול-כ  'וגו לודג  יוגל ךספשו (5) : מנ ס"ופכ

 יישר
 יונ) א ךטעל ספו . ךסכוכ)ו ךסלגס) . ךל ךל (5)

 דועו . סונכל סכוז סקס יל ןסכ לודנ :
 .לודג יוגל ךשעאו (כ) : סנועכ ךעכס  טידופמ
 סינכו סיכפ תכעממ סוככד סטלטל ב סמלוג ךרדסמ יפל
 קקזוס .ךכל ספס ם5 םטעממו ןוממס 56 סטעממו
 ןוממס לעו .ג סינכס לע .ומיטכסט ןפלס םוכככ ססלשל
 קו5 ףיסומ יניכס ךמש ספדנפו וסזו 5"ס) ססס לעו =

 ססלכפ ךליסו ןסכמ סככ5 ךמפ ויטלפ דעמ ךמש לע
 : (ןטי י"'כככ סדפ לק ווכביס דגנכ "פר ס)וע ססכְנַסג

 לכלא .הנהי רָמאִ * בי 5
 ןְרָאְְ"ֶא .יִבֶא תיכמו

 םירוטה לעב

4. 

 6 גב

 < ם

5 

 ל

 לודנ יול
 ךכרבאו

 ךשעָאו כ
 "ג) וסטטיס סלוככמ סנודפס 6יסו כודג יונ) ךשמ6ו . 56 ססו
 7107035 ופויסכס םינטסז . .כולמטסו דוכעיטס ל)כנ ק6% סעט
 דככ סככסו ש"מכ ןוממס םכרכ .וסכרְכי :תירככ וסנכס סלט
 ?"סוסיט .יפיכרסו . ססככ65 סככ6מ ומס לךגיס יטילסכו <. רפפ
 יטשסו . ויככוכמ סשס ךלכיש יטימססו . סכככ ומגטכ 5וס
 :'פומפשפ 52 = 13 ובככתיס :יפיכטסו : ופעכ יטקכמ )כ לופיס
 וילג יכג סילכזכ ךדישו 620 'פמכ 'כ .ךפכ5 לש6 : סמד6ס
 :סינכטכ 'יגכ . ךמכ8 +: תוילגס ססכַּכ6> ס"כקס ס6לסט דעלמ
 ךטע6ו . ךלדס 5 סי6כמו .זכפ> סיכנוס- סינכפ | ויסט דמלמ
 =הםולככ 'ג רגנכ םוכככ 'ג .ךמס סלדגלו .ךכככ6ו :לודג וגל
 ים סס 'כ פ'ג יכ ךכ כמו 'ך לט ןיגפ 'ג ךכככמ ןלו סיכסכ

 םימכח יתפש
 "יפ ו'עו ךקכוטלו ךקסנס) 'יפס ליע)ד5 6ק י'פרד ל"ר א

 3ודג יוג) ךסע5 סטס ך) ססעמס סכועס לוס סמ
 :ףעכט עידולט סלנסס וכמו ל"כ 'ןכ סנועכ ךטכט עודופס דועו
 :פודג יונ) ךסעלו קוספס םכפמ ל'םלו לופוס )'כו 'וכו סלועב
 < "במס ןכ מ"עמ מ'ט ךל ך) 0 במלט סלהסב כ'6 ךממ .ס)דגסו
 .סענס כנקכ לס: םוסוק יס ך> ךנכ ף5 ס'לכס כקכ . ד)
 יפכוס ס"פ5 5 וס 6רק[ 50כן5 סמינ כ'ס .כ"5 ול ךלס ףלק
 :רכגו סוקמ לככ 56% םוטוקמ נ') ל5 ןניקרד טרדמ) סכוסד
 למ5 ס"כקס ןפכ לכ5 ונופלכו ועכט) ל'ב ול ךלס ףלס סטנס
 = .'וכ ךתסנסל ךל ך) 9 כמ5 ךכ) ךככ ונופל ןיס 5וסז ךל ך) ול
 .ךכ) סט סינסנ וג6 ןוכוכלד סעק ןוט5כ 'ופ ופ) )"טרסמ 'כ

 כו ולפס קתוכרכ 'גכ וסכככ סמל י'םרכ סטקד ב : סיטספ ינטכ ךורל ךכ) לודג יוג) ךסעסו ו5מ סטק ז"סלו "וכ דזעו סר םרפמ
 ך) .קוומ וניפ ךלדס 15 כמ6] סונכס לע וקיטכס ךכ) .סוככו סולפ עעטמ ךכדסס יפ) "רט עמסמ 2 : סכרכ ר6סכ
 כו סונכנ .סכוז סת6 "6 ן6ככ י"םכופ )וע) 60 סטקו . ךכ קאמ וגיל ךרדס ןכ סונכ ךל ויס ךכדכ פייס 5 סלע ומכ 5
 מכ 555 סולכ ול קיזפ וכי ךכדסס ומיעכס ךכל סקס 6 טעממ ךכדסט ופ) עמסמ סט לע ותיטכסט ןפכ טלוסס סמ
 ל'חכד פמסמ סלועכ ךפכס עידוסס דועו לועכ 'ופכ סמ רתופ סזו ויטכע סוסי ךכ כוט סע לעכ סיס ךכדכ סוס 5) סלט
 5כקס רדס לע לס "וכו לודג .+ונ) ךטעלו ₪'ד טרפמ כ"ו סכלכ סוסו םלמ סנסתמ טכפמ סמל ק"עו כ סט 9 ןיפ
 < 78 יפפכ ו'טכד 'ופ ס'פכסו 6לק רדס לע 5ל2 ךקדכוממו ךנכסמ .קלמ 'פמ ל"חקו לודג יוג) ךסעלו תלמ סלסתכ "פל סמ) ק"עו
 - 0 09%2) ךסעק]| כמ6ט סמד פ'סד לופלפס ךרדכ "יו , ךקכוטלו ךתסנס) 'ופס סמ לע קלומט סכומ וסט למו)כ "5 סל
 כו לוע: טריפט  וטוליפ לע סיטוק סטקפ י"ט 696 לודג רוגל ךטעלו לע טרפ) כ 5% 'וכו ךכדסש פל "וגו. לוצג
 "2/6 . סונכל סכוז ופנ .סוס ןפכד עמכמ כ"5 "וכו ךכדסס יפ) .לודג יוגל ךטעפו רמ6 ר"כב 50 סינכ) סכמ  ספ6 6
 ןופמב ךכרכלו םרופמ ימנ ןופמ .פ') סרופמ וני6 ןוממ לכ6 5כקכ סוטרופמ סמו סינכס יפ) וס סכוטמ סככ טלדפסד
 .*ופ .ו'עו סכלכ .סיסו תלמכ .שכוד )0 סמו 5כקכט .סורותיס לכ  עוכד) ספוכ טרדפס 5סד סכופמ םכדמסד ל"י .ןיידע ת"סו
 :7'9 ןכתפו ליעלד וטורופ לע סלק | כ'סו טבוסמ .ןנוסס מ"ס כ'6 .'ןכ .ךדוכ :סונותנ סוכרכס .506- םרדפל :ימג סכרכ סיס
 < 88 ןלכו ליעל יקטריפד ספ כ'5ו לודג יונ) ךסעלו לע רס5 טוכופ דוע כו ר'ככ )"ב "וכ סירמופס דסז )ודג וגל ךכעלו

 % טיע שודיפה יו ,
 םֶרְבַא וצ טְנאָזג טָה טאָג נא םֶרְבַאלֶא יז רָמאַ 000
 ןיגעָוו הבוט ןייד ןופ סורא אייג דָל ל 4
 טֶרּוּבְג ןייד ןגפ נוא דוס דָנאָל ןייד ןופ דצמ |

 ו טיע שוריפ
 = עידומ לעונ ףיא רֶדיוו נוא רעְדְניק ןיִּבאָה וצ
 :3גא לי ל ףשצאו ב : טלעוו רד ףוא םש ןייד
 .אּור רמולְּכ קלאפ סורג גצ ןיִכאַמ ףיד לַעְוַו ךיַא

 - סירא ריד ןופ טעו םע נוא רֶדְניק ןיִּבאָה טְסַעוָ
 7 ךיִשְטְנעְב לעְע ךיִא נוא ול קֶלאָּפ סורא ןֶמּוק

 = = "יד לעועלא טָנאָוג טָה טאג טְכאַמ יישר .דיד

 = ץינ םעָט רָצ טֶבייִה פאְר דֶלַעָנ שיִכ ןיִשְטְנָּב
 2 ג; 0 5
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 7 אי

 ה ל ךל בי תישארב

 ברב
 הכר

 יע 5

 סימספ ךכרכו אז 7
 .לסכ ןלש ₪ ָש

 הש ליִכְרָבְמ הָכְרֶבִאְו + הָכְר
 59% לכ ב .ּוכְרְבנו רֶפְא הקלק

 םופכי ךכ סרבו , מ טסדמ סנ םיכדב סכרב*ו . יק

4-5 

 רבא 1 6 דש

 מולא
 דָּב

 יי םירוטה לעב , תותפשמ
 ךללכ6ו . 6שי /56י ךללכי ססו סינסכ תכרככס סויפו5 'ס דפל | 0
 . סיפס טיסו . סכככ סיסו 'סמכ 'ו . סוסו . ססלכ6 "כ -
 סוסו . 255 י) סוסו . סמ סיסו סכסס יכ6 סנע . לקככ ןולנ סיס+ 4
 יפ6 -סנעו סכמכ סיספ 15 ןוככו סומק סיסס 08 ., 265 טל 2

 םימכח יתפש 1
 יכסד 'ופ ד: )"קו יתטרופ 5"דד *כונח סונכ) סכא 6
 יס36 ומכ סיככ ?ע 696 -יס06 סירמו6 ןילכ יפ) 6רקמ עפכמ
 695 יסכק  סירמו6 ןו6 דיקו )ט 328 םירכטס יס)5 ?פרש*

 במוג דול 19 ןי6 ךככו סופ6 וכ ןוס ולסכ >"הכ רדס לכ .ורפ6 4%
 לודג יוגל ךטעלו 5'ד .ל'קו "כ ךליככ 5:6 ססרכ5 6 \

 יפקט ךככמ סוסו ל'ליס .'ןכ .קונוקנ ת>כככ וכוכוס ופ)ד "וכ
 קוספס רוכת טכיפ ו כג6) 'וכ 5'ד .'יפ ןכ> ךרכמס סר5 לש
 6סי ךכ רמולכ 'ד 5 סט 'פונכ .ףוכו סכרכ .סיסו שמו
 ינפמ ןך : ל"טרסמ . ססככ5 ןנפ| ו'פכ סיכמולכ סמיקסש

 ב :
 שגסכ 'מינכ . ךיכככמ סכככשו (ב) / :269 וכ סוסו סכסס
 = דיסי ןוט) ךל)קפו  סיככ '5 ךיככצמ :ןכ 'לפ ךיככ סיכלכמס
 |. סכלכ6| |: ךינכ | ל5קנ כס ספנכ סז 'ינכ . 0165 ךכלקמו
 = פט .סכרכ .וכלכש .סלוט> ךממ .סכככפו ךדיסו 520 'סמכ 'כ

 | יישר ב
 סוכלכס . הכרב היהו :כ"כ . ןופמכ . ךכרבאו
 וימכפפו נו "דפ יסכרכ ידיבויס ויככפ דע ךדיכ םונוסכ
 יונ ךסעסו "ד | . כ"כ . ןופפס לטל םפ ךככמ ספק
 'וממוקש ןסז ךכלבפו , ססכבפ ד יק0 סולטוקק וסז לודנ
 רקעי יס5ס .סוכמוסש וסז ךמט .סלדגלו . .קסלי יסלס
 5לו ןיפסוק ךכ סכככ סוסו ל'ק ןלוככ ןימסוק ויסי לוכי
 :סכו ויכמ סע סטמ 2 לככ פלסג . ךצראמ : ססכ
 99 היסשמ דוע קסכתס ול למ6 ךכ 605 ןלמל דע
 דיפ ןלפס ול סלנג ₪. ךארא רשא : ךיכ6 םיכמ
 <. לובדו לוכד לכ :לע רכס ול ספל ויניעכ ך סככמל ידכ
 .תכספ לטס ךדימי תפ .ךככ סל (ככ תיפסרכ) וכ סלויכו
 לוס :לפס סורסס דחפ לע (ספ) וכ סלויכ , קקלי פס
 לטל .ססולקס ת6 סלע 6לק) (ג סנוי) וכ סלויל ךילס
 םוככ םודנק שי . ךְב וכרבנו (ג) : ךילפ לכוד יכנס

 מרכוס- דוט" קמכמס ןוסל :ךווכ סטמ 591 = רכככ ךלרסמ :ל56ו ספני ןוס) ךייט סמ דפופ סוסס .ךיכ6 קיכמו 56 ךל סנמש
 ק9ימ .ונטדי 6 וכו סיס .ןכיסמ וק5וני כתכו ךכ לכ .ךוכסמ סמל ןכת) ומופב ך-: סולו ןוטנמו סקסכס ןוכנמ ךכ תלמ טרפל
 רמולכ "וכו ןוניעב סככמכ ודכ דומ 4) סכג 5) 'ופ ו'עו 'וגו ץכלס 36 ךל ךג ל'כיס כ'פו ןיכ6 םוכמ הוסט סט סיסמ סוקמספ>
 סירפוססו תוגיפס יוכילכ וכ סעיספו סעוספ לכ לעו לוכדו רוכד כ לע כוע לכס וכ ןפו) ידכ וינועב ו9כ5 5 ככה ודכ

 טע שוריפ
 םיורג לַעוְו יא נוא ףֶמְש הֶלדִפנ רשוע רעְסּורגש

 ןִּבאָה טעו רַע טָסייַה םאָר ןעָמאָג ןייד ןיכאמ
 זיא גַעוְנ רעְדלייונ טָּבייִרָש יישר . םש ןעָסּורְגַא .

 ןופ טֶרעְיִמְג טעו רע וא שטְנעָמ םעְר םֶמִג
 הר ןופ טְִָנ טרנר וני כא איש |

 רֶלעָנ םאָר טֶרעְִמְג םיִא טְרַע םָע גוא הָיְבַהְאא |
 גוא קַעוְוַא דֶלַעְג ליִפ רָעייַז טיינ גַעְו ןיִא םּוראונ
 דָביִלְטיִא םּוראונ םַש ןייז ןופ טְרְניִמְג טָרעוָנ רש
 ןעֶמ וא םיִא ןעָמ ןעק מרצ ןייז ףוא שָמְנעָמ
 רָנייִק םיא ןאק עו ןיא רּבְא ָּךיִלְע םיִט טֶלאַה

 ןעָמ יו יל 1זַא טיִנ םיִא ָלאַה ןעָמ נוא שיִג |
 איִד זַא טְנאָזְג וצ טאָג םיִא פאָה םּורָד ףֶראַרַּב

 ןיִרעו] טֶרעְגיִמְג שיִג םיִא ןופ ןיִלאָז ןיָכאַז אייד |
 רַמלָּכ רָשְמְנּב ןייַא ןייז טעו גד גוא הָכְּב ה
 דָנעָה איד ןיִמ ריִד איב ןייז ןיִלעְוְנ תּוכְרַּב אד
 רי יב ןעונייז ץִנעָו טייצ רַעָר ןיִא זיֶּב םּוראו
 ןושארה םֶרָא טָשְגעּבִנ באה ףיִא דֶנעָה איר יש

 , ט"ע שוריפ
 ןיִשְֶטְנְּב ּוטְסְלאָו ןֶא טנייה ןופ גוא ַחנ נוא
 רפ וי טשְּפ רֶדְנִנַא נוא ץלעָט טסעו) וד ןיִמַעו

 .ןא טנא ןעמ סו זיא סאְר ליד ייג/ שו ןירנאה
 יַתְלֶא הָרְשִע הָנמָש ןופ הָכְרְּב רעָטְשְרִע רעד
 קְָצַי ימלא טְנאזעִמ סו וי סר דנג םֶהָרְבַ
 בקש ימלא טנא ןעָמ סאו זיא ד ףסש הדג
 הָכְְּב איד לאָזְעַמ זא ןָניִמ םֶלאּוָונ ךיָא טֶלא
 לא ןעָמ טְייַה סר ייר יל טימ ףואןיזאָל סוא
 שיימָש בקע ןנכ קחי ןֶגָכ סֶהְרְבַא ןנֶכ ןיִגאְ
 סיוא ןעָמ לאֶז ןיילא ריר מיִמ הָכִב הי רַעַטיוו

 ןעָט רָמולּב יי טיִמ טיִנ רַעּבְא הָבְרְּב איר ןיואָל
 .ףיצ גוא הָנִבפ וגו : םֶהָרְבַא כ ןיזאָל סוא לאָ
 ףיא רָמּולּכ שמנע עניי ריד ץשְנעָּב לעוו
 .ץֶשְטְנעָּב ףיד טעו סאו םִעָר ןיִשְטְנָּב לע
 -שעונסוו רד רַמולּכ סְרעַטְלַעָש עיד בוא ל
 .ַ וכי ץמלעָש םיִמ יא לע רו ןיִטְלעַש ךיד
 עפ לכ ריד טי ןישטנעכ יו ןיִלעונ ייז וא



 ןינש שמח ןיעבו /
 רבְדּוהְְוְרְהִמ הפ

 ּהָתְתִא יִבָש תי םֶרְבַא
 תָּ יַהוחַא רָבְטול מ
 תז ונקי הנק לָּ
 ודב ַשֶד -אָתָשְַ
 ופנו ןֶרָמְב אָתיִרואְל

 ב ב לי
 בד אָעְרְל ותא

27 

 רשֶא

 יישר 2 ו
 32 ךןכו .ססמכלכ .6סמ וככל: למו5 סד6" ופוטפ ןסח
 דנו ךכ (המ תיבסלכ) םילומ סמ סרקמבסי ךכ וכרככו
 רשא (ס) : ספנמכו סימפלכ סיס%5 ךמיסו למסל ללשו
 ססלכ6 .סניכטס יפנכ קספ וסיכסמ .ןרךחב ושע
 סלעמו  ז סושנס םלוינמ  סלכו סיפנפס 6 :לוינפ
 וסע .לכ5 ביסכ ךכל) .סופסע וט6מ .בוסכס ססילפ
 סכ)ומכ סס) ונקפ סוחפמו סידכע.6לכמ 5ס  וסומפו
 כ לכדמכ) (ןינל ןוכל) סזס דוככס לכ 06 סטפ (ל

 לכ ךולסס) ן) סמ) לדס .םויפוק ירפ
 סמו "ןכ 5ככק ידכ
 ד5) "מע 'ןכ רכט וכ םק) ודכ ךימ ,םוקמס 1) סניב
 ;יג % ונויסד סדוקפ .רכמס ןכפס לע .6ק סכבמ) לש
 כסל קלמ 'וכ ךדימו 5 ךנכ ₪5 62 םק כג ןכו סככמב

 ט'ע שוריפ
 א רֶרָע רַעָר ןופ תוחּפָשִמ עָלַא המדאַה
 ע. טעו ןוז ןייז ןישטנעְּב טעו .רַע א שמנעָמ
 5 (ד) : םר איוו 1זא ןויז טסְלאָז אוד ןיִאָ
 דָנאל סעְד ןּופ ןנְנאַנְנ קוו זיִצ םֶרבָא בוא סא
 טאָנ איוו וזַא - רָבְד רש עו זיא .רַע סאו
 ףךוא זיא טול נוא טל ותא ךל טַעְרְג םיִא וצ טאָה
 יתאצְב הגש םיעבָשו שַמָח מ סבא נא םיִא .טימ

 גיִצָביִז גּוא ףָניִפ ןַעְוְוְג טל וא םֶרָבִא גוא ורק
 הקו ה + ןרה ןופ נאג סורא זיא רע 8 ראָ
 בו כ מנ טאָה םֶרְבַא וא ישא יבש א ו

 ,- עשש

 0 ביינוישארב

 יח" 1 המדאה תָפָשִמ ₪3

 ותא ליו הֶוהְייִלַא רָּבִּד רָשָאַּכ :
 יש שָמָחְידְִּב  םרָבִאְו טול
 : ממ ותאצָּב הנע םיעבשו
 רתשא ילעזדתא .םֶרָבא חקיו ה

 .םשּוכְדדלָּכזתֶאְ ןויחָאָב ו
 --רשא שפנההתַאְו ושפה

 הֶצְרֶא תֶכְלְל ּואצַו ןרה ב ושע יו
 , פ פינכוכ םדובס 5 ןוסמפ ?עס ו אית : 4

 ספל דועו ךיכ6 םיכמ דוע ל'כס ו))ס .סילופיסס
 19ו רינוטב קסלי 5 וג 4 ידכ רוקיקכ ךוללס 'וכו וכ 55ווכ 0 רכס סל .ודכ "וכ .ס)יג לס

 ןידס קר. סז 'ופַכ .כ'ג ל" (ךכדל
 רכד ןלמ ססמ 5כ 505 וליד לס -

 ּוקסכוס ץ : סדיקעס קמפ ונייסד סט י"סכ ריכזוסט סוממס 5% וינפ כ

 קמ נימ סא ןיא טלימאוג יא ןָּבאַה יז סו ו רי על 2 תא ב יש רט מ
 + עפ ער יא ₪ טיי ישר . 7 ו ב א סא ןידיימ :טסְניִד יָנ ּ

 : וא בן

4 

.. 
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 ןענכ
 םימכח יתפש

 00 סוקמס קָכיזעכ וכע5 ,סכרו ססמ ךנומ . נב ₪ 85 כנםמס
 ךנכסמ גיפכ ס"מ רג5 69 סופלו לכס סוסו .סלכו
 יוכוככ 55 6 וכ ככ ידכ .'ונו ךוכ6 תיכמו ךתדלוממו
 רב 5ויכ דיפ ווכתש י"קב כםלט סמ 2 תססו סירלוק
 לכ 96 ככמ) ידכ סיכ6ופ יוכל ךוכפכ 'וכ  ךככ 6
 < יפכ וכ רוכדו רוכד ככ לע כוע רכפ ול ןפיס ידכ ויניעב
 רמג סולו וגממ ודרפסו ופהיכזכ וכע5 סוסי .ןכ סירפות יונול
 ₪5 עדו 50 ידכ ספט ופו6 6יכו כס5 סוקמס ן) ס)יג 9
 רעטפי| ססמ ₪2יש  ומוקממ עוכג וס תמסו 5וסס סוקמס
 = 0 וכלמ סוסי סזכְו לפוו

 . ךונססס סמ ןרסמו דימו ס

 יוגיככמ ספו ס"רסמ יכומ סע
 ויגע לופומ סיפכ

 י לארשי ילשמ
 יבוא טול :ותֶא ךָליו = רילַא רָּבִד רֶשַאַּכ .סֶרבַא ל

 אי יא ץֶרָאל ץוה ב אנג קפוא יא סרב
 :ןָנֶנאָנִנ םימ םיִא טיס זיא םול נוא טעַדיִנ םיִא .וצ םאָה אנ

 םהְבְא יא לפס .ןעוונ םרָבִא ּוצ זיא םול נאו 6% רַעָד

 .םֶראַפ רָע וא .רחופ . ןייש איוו ּוזָא רקע .רעָד ןעונָנ זיא

 ךאָנ םֶהאָּפ רקס רעד גוא רעד עמ םִיאָז הָריְ ָךאָנ

 / - 1 תֶרָשַמִא טימ טמענ רחופ רעָב זָא נוא הָדיחְס
 0 5 כ 1% ₪ 2 % ד 0

 0 נוא .הָריחְס ָךאָ טֶראָפ רַהּוס רעָר נּוא רעָד
 = דחוס רעָד .זיָא רקע רעד םוהאוָו שוא טימ ךוא ראפ
 = לע קּוסַפ רעְה טנא םאָר תרשמ רעב א לָּפָמ רע גוא
 4 ןייה .ןגְנאְנְג יא םֶרבָא רילש רָבִד .רָשַאַּכ .םֶרָבַא

 לו טערג | יא אוצ טאָה טאָנ אי יי לארשי
 % 2 סבא - נא ךיוא םיא שמ זיִא 'םול ל

 י.ש + ןץמוניג טיפ

 9 טשפלו

 "םֶחְבַא ךלינ

0 

= 

 0 ל

 < .סטקמס 'ופ ל"טרסמו ,ס"

0 

 שי

. 

7 
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 םלטוו תסרפכ ןמקל טמסמדכ +"5 לוכגב סנומ6ר 5וסע פולסל
 סוקמ דט רמסנ סמכ ו"סר) סטקד כ"6 ללפקס) טריפ ז'פו
 סכס רוע 6בִיו כקעי יכג גוקכדק סככ רוע בוקכ 6ל\ סכש
 לגפתמס לכד סוקמ טקנ ס'פו 'וכ ללפססל 6כפ5 'יפ "עו
 דע כ'לפד 'יפכ ס'6רס 'יפכ 5לדו וקלפתנ סוקמ עוכקל ךו5
 סלוכנכ .סז עדי ססרכספ ןווכ ק"6ו (ן'כסמ) ל" סכפ סוקמ
 | ךסמוט .נפוד סוס מ"מכ )"וו ערו ילכ .סומומ סטוק סוסט "וגו ערז תתנ 5 י) ןס יכילע ךלוס וכנ5ו כ'ם6 רמ5 סמל כ'6

 : ש'ע .ונוממ ת6- רזפול5 םקיו סנקוס דע דילוו 500 לכדס ןויכו סכומ ןופ5 דפ סקכט סוקמ דע ביקכ 5ס י"טרכ סטקד י

 | < רתָא ד יב ו : | 2 תג כמי רבי ' :ןַענְּכ הָצְרא ואבו ןעְנּכ

 הֶאענּוההמ שפ דע םֶכְש םוקמ דע ץֶרּפְּב םךבא
 | ילו :אָעְראְּב ְִּב + ה זא ינזלןד ץר דו

 | ו ו וה 11: : : 9 : 'דעלרפפסבש ב +[ ₪3 א ינעבפה] הָרוכ ולא

 אָחְּבְדַמ ןַמִת אָנְבְ .- / , - 6 זל א אתא ח וא רמא"ו םֶרְבאהלֶא הָוהְי אָרִַו '
 0 לס יפן תאזה ץִראְה"תֶא ןַתֶא ךערל

 / 1 ב ג . : . .

 | 6 "  "  ; ריִלָא האְרְגה הָןהיל חכזמ םש
 7 קתעיו 0 לעב . ג סטפ רטפיו אך

 | ל .סלגסכ ססמכ6) ס6כנט סטכ רמו>  כקפיכ ךדילו 5כס = 'סמכ 'כ ,  ס6לנס (() |: םפוט) ךממ סכלכ6ו וס קפפס ספ
 ה יישר םימכח יתפש

 | רבעיו = (ו) : סגולו סנוק | ןוט) ליק .ספוע לסכםיו  ססככ5 .מויס סוככ ןוטלכ  ןכסכ ומפ רס5- טסנס ביתכדפ =
 = םכש םוקמ דע :סכופ חפנפנ . ץראב םרבא ןר6ס רכטד טמשמ 5רקמבס רוכעיו לכד סוטפ [ך : סלפו ,
 ! .ןולא ג סכטב סמלסנ ולכיסכ ומ כקפי ינכ לט ללפססנ | .ספוחל םנכנ 525 ןכ ומוריס ןו סוד שרסל ךכווס ספ לח 5% ,
 | סטפ * )פיש פסו סיזימנ למ וסלכס סכפ לוק .הרזמ < 2 ל כ ו ו ו ,
 < .ץראב זא ינענכהו : סכופס םעוכפ לפרי ולכק >(נמ כופכס ונעופסס 53 ספ) י'סר) ספקד מ :ןפנכ שנ 2

 ףסלסכס סמ לם ועבומ י'פ ספ כ םכוכו ךלוס .סיס
 םיט6רב) 'סנס וינכ> ןכסס םפ םג קלקטכ סלפנ סמ לש
 סנס 35 רמפי\ ךכיפל סלפ ךלמ ל קדמ יכלמו (די
 ססש ךילכל סכיזמסל יכל דיתע קסזס ץכסס םס ןתס ךעכזל
 | .פלועכ לע . חבזמ םש ןביו () :ספ לפ וטרזמ

 ו

 טכק סעמ . 053 קטלפכ סכומ ןו)5 .כותכ סטו לכוע = כסו סייכג כס וסלרסש םרפמ) סרומ ןו)5 15רק סמל 6וְכ סכעד
 | ימינד עמסמ 5ןס טועומ ו6ד י"עכ) סשקד כ: ל"טרסמ סרוק 5וס ו ס5רוס ןוכ) סרומו ס5 5 ןומ< יל "כ
 | .ףנוס סוס 606 סדוק 501 פד םרפ) חככוס ס'מ ןלפכ סוס ןוידע סכמ ימוכ סו ןכלכ סוס 53 כ'מ5 96 סיסס6
 ' סמ "96 .סנפ) סט לש וקנסכט סם'מ\ םוטפורו ךפמ סו ס)כ ך)מו ןמקנ י'כריסדכ ג ןכ סכ וגויס קדכ יכלמ 7 +: טכולז

 ט'ע שוריפ
 ףיילג קוסּפ רַעְריַ טְניִכעְר רבי ןעָמְג ריִמ
 כ הָצְרִמ תבל ואב ןיִפאָשַּב איי ןיִּבאָה איז איוו
 םוצ ןייג אוצ ןֶרֶה ןופ ןִנְנאָגְג סור ןיִנָעֶנ אייז נוא

 ןי ֶמוקג ניי גוא ו צר אב : ענב רנאל
 זיא םֶרָבַא גוא ץֶרָעב סֶרְבַא רוגע ) :ןעַנּב דָנאַל
 דאל ןיא ןמּוקנ ןיירא זיא רַע,רֶמּוַּב ןיִראָפִנ רָּביִא

 .םֶכְש טאָמֶש יִר יב בש סּוקמ דע ןיִנוצְָנ טֶה נוא :

 רַע,ָכְש ןייק ןָנְנאַנְג ורד זיא רע טְבירשישר | =
 תעשְב בקע ןופ רדניק יר ףוא ןייז לָלַּפְִמ לא

 םֶבָש טיִמ ןיִטְלאַה הָמְחְלַ ץַּוק ןילעינ איז א >>
 ןעָמּוקג זיא רַע ה לא רע ןָמּוק איב אייז ןיִלאָז | =

 טאָה טאג טָּביִרְש י'שר . הָדְמ ןולפ םעָד יב |
 ... גְראָּב םעָד נּוא םיִזְרְג גְךאְּב םעָ ווג םיא =

5 

 ןעגּבקמ טראר ןיבאָה לְַבְשְי יד סאו לָבַש
 - צב *

 ִגְְְּדגוא זר יט יא הרה תועובש יך |

2% 

 וכ

, 

 ט'ע שוריפ |
 טבייִרש יישר .רָנאַל ןיִ עו לאָמְמְסנָר זיא
 שבו טָה גוא נא לאָמְסְנעַר וא יִנעְכְּכ רע
 .םּוראָו םָש ןופ רדניק יד ןופ לַאְרְשְי ץֶרָא ןעונג
 רָרְוְק עָנייז וצ טעו יד טֶלייַמ וצ טאָה מנ א
 םָש ןופ קֶלַח םעָןיִא ןיִלאפִנ לַאְרָשְי ץרָא יא
 טָאָנ גוא סר א יאר () : רייונ טייטש םּורד
 טנאָוג טאָה גוא רטט םֶרבָא ּוצ ןיזיווְּב יז טאָה
 - ףיִא לע רדניק עָביַר וצ אופ ץֶרְֶה תֶש פא מל
 סאו רָנאַל םֶר רול דאל עָגיִואָד פאר יב
 רדניקיר ןופ קוו טְנייַה טמַעָנ יִנְָּכ רע
 ןאָר םֶרְבִא טה ויָלַפ הֶטרנַה ייל בס םָש ןָבִי םֶש
 םיִאּוצ ָךיז טאָה רע םוו טאָנ וצ ַחָּבְמַא טעו
 .ָּבִמִא טעונה טָהרֶע טָייִרְש יישר .ןיזיווּ
 | ָא ןעוננ רשבמ םיִא טאָה םאָנ לייונ
 ך וא ררגיק ןיִּבאָה

 \ ו,
₪ 



 \ ו

 קנוא
- 
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 תיִבְל הקל אדמל
 / תיָּב ּהָנְכְשִמ סרַפּולַא

 יעו:- אברעממ =

 ןמת אָנְבּו אָחְנִדְמִמ
 :- ד: וג ב ל דו נ ילו יי םדק אחבדמ

 למּו מ ייד אַמָשִּב
 : \ יל :

 םרבא

 . םשמ קתעוו (ס) : 5 קרוטנ מ לעו עלש
 % סיב למ ססלופכ .לא תיבל םדקמ : 505 1
 : סיפ 55 סיב 'סנס פוס .וככעמב לס םינ סמ ם
 וסמל .ע לקס תכ סענ סלמסכ ביתכ 006 . ולהא
 לנס ,חבזמ םש ןביו :ר'3 פט ת6 .כ'קסו

| 

** 

 < 7% ךל בי תישארב

 יתיבלםדקמהְרָהַהםַשִמ קתעמל
 | 109 הנ

 יעהְו םָיִמ לָא"תיב הָלָהֶא טיו לא
 הוהיל הָּבְזִמ שבו םדחמ
 םֶרְבִא עו * :הָוהְי םשְּב אָרְקי

 ךולה

 . םומכת יתפש ְ!
 %יסוק סו ןי5 סקנכנ סינס עכש ןוככחו יכג י"טרוסס סמ רסו
 וקנחכ י'6 לכס רמימכ לכילו ,ןס סוקולמ קודג6 רמימ) 5כישד
 ןוטלמר סכ לט וקנחכ ס)פנס סילוכגו סילטוכומ ךוס סלפכ סח לש
 ןוטנס תועמסמכ עמסמ סט לם וערזמ ו"6 5 סכוכו ך)וס סיס
 סונסוכיס כ'כ רפו+ ל56 , ס"5כַס סכפנ סט 35 וקנחכ י"5 לכ
 טבוכו ךלוס סיס י"טכ טקנד 5ַסו סלפנ סמ לכ ןקלקכ סילוכ גו
 תועמסמכ 535 י"'6 לכ 'נס םועמסמב ןיס סס לס ופרומ י"6 6
 לט ודיכ סוס. 5לט י"ס ת5קמ 95 טכוכו ךלוס סיסט וס ןופלס

 י"טכ .תוטמסמכ י"5-לכ .סנפכ ספ לס וקלסכ יפדוכ (יוככמש 5'רסע) * "קו קוקולמ תוטרדמ ססק טכפנט סממ סמ ןג .ןפמפ
 יפנכס סח סיס ס5) קינטס ינפ> םמל ריעס .סנכט ןמיס םינס) טי יפנכס וס /% סד5 ס5 עודו יכ ס'ס תלט 'פכ ט'פו לכ
 5וסוקס סז כמ ולנכ סמ סיסוט 6"5 סוכ לכ5 סמידקסט רופט 'יסס סוס 15) תלח,ס ינפל וזס ריעס סנכט 'יס םונס) טו וסדוכ
 סונש + סטפ סנכ) -ןוככמ כועס סוס ןמיס ןתיל ככ 576 כ"6 ןע) סנכ סמו ןולכק סנכ סטס 696 'וכ ןורכמ סננש לפפ6
 : "ןכ  סנוכמ סקוסט .וטוכופ 55דו 525 סכיקס | 5יכס) .ךיר5 5 = קחו לעו סולנכס סיטנ6 ינטט רחלמ סמ סנכט ןטו ונפל
 8 .סלכנ סש יל ןכסכ .םכומ כ"ג .סוכבג ו סיס "6 5רקכ עמטמדכ סניכמ יו)וג סוטמ יד םכומ ויטכפ סנכ ספ) ?קד מ
 לעו סינכס לע ל"ב פכוס לע י"טרופ ןכ)ו סיס .סנוכס יוכינ מ"מ -'ס - 6רוו סכ כתכנ )0 פ"טסו ך) ך) וכמפכ כ"ג "טס
 15 . סלכגס 'ספ כותכדמ .5וס ותקכוסד ל"ועו . ץכ5ס .תלועכו .סיככס כוכב .ססונע.וכס ןכ5ס .ק5 ןפ6 ךעלו) רמפנט ץכ6ס"
 סמכמס לע סיס תכומס ןונכ יכוו35 סלכנס כתכ יכסכ 536 'ס) 536 - כוקכ) וכ סיס 83 155. ס5כנכ כתכמ) ול סמל ו) סטקד
 סוני 3 6:6 סוימ תור וכ םיש ףוגכ ךויט 55 סקתעסד י'טכ) סכקד 1 : )"ק) ןכ5סו סונכס תרוטכ וניוסד ויטכע 196 ס5כנש.
 וטל ם :סעמ קיסעפ סוק וכס5 .י'טכיפ .סז לעו "וגו סככ6 עסיו ש"פכ "וגו סעוסנ 5 15 "וגו סרכ5 קקיו לוע) ש"פכ
 סוקמ סזיפמ טלפנו סטמ קקעיו לע רווח ןניפ לכ5 כסס סיס סוקמ סויפכ שכפמו סכסס למ 5וס קוכד סדקמ סלמט טרס)
 סומ 55.תוכ סיס ספכ סוס ןכיסמ ותעיסנ לע טוליפ וס -סלו סדקמ ועסו סומ 36 סיכ ויכק6 כיתכדמ וקחכוסו ופעיסנ סיס
 םורג סטמ עסנס ןויכ 26-56 םוכ לט ומרומכ סיסט ןויכ-סומ 95 וכ סוס עסנע סדוק סככדפ:36 תיכ) סדקמ עסנט ןויכ
 ביתכד סמ ט"5 ויטכעד רמולכ .סימ 95 וכ 55מג י"טב טקנט וס סכסס ק)מ) קוכד .סדקמ .כ"ע 636 ןכ סוס 62 תרמלס
 סדקפ דמוע סוסט רסס לע י5קד עמטמ סדקמד סדקכ כותכ) 13 סוס ומרופכ 'יפ סדקמד וול תוטקס) וו - ,.סימ 26 פיד
 י'טכג ל'נמ ת'לו ןע :ומרומכ וטוכיפס סדקמ ןדעכ ס'מכ סדקמד ס"מ .סוסיו 35 םיכ ₪ ומלזמב י"טריפ ןכ) . 35 םיכל
 וגוגכ ם/: סנוט5לכ סטנ סנט: יסדו כ'6 ופונמ רפוי וקס5 ת6 דככ) סד5 בויתד 5רמנכ ןנוכמ61 לופוס ל'יו 6כפוח מלל
 ו סללס ס"כקסד ד'עלנ (מ'5ק) : ןכפס םכומכ לעו פרוס סרועכ לע םכזמ סנכ רככ 50ד תכזמ .לוע סנכ סמ) ןלפפ-
 ןכע ומכ וינכ ולטמי סלט ימנפ לע וסט ןכפס ת5 ןפ6 ךעכול ול למלט ותנקמכ לויט ומכ סוסד תוכ5 כלטפ רפוי ו 5

 :'סילע סט ל??פססו ןכפ ןוע לפ סמ לטכסל םוינב ןידיסעמ

 טיע שורופ /

 הרַה עפ קח ח  :לֶאְרְשִַי ץֶרָאיִבַעָנ אייז טעו
 טלעצג ןייז ןיִטְראָד ןופ טקור ראָּפ טאָה רַע נוא
 ןופ סדק ןעוְוג זיא  גְראָּב רד סאו גְראָּב םּוצ
 נוא הלָתֶא פינ לֶא תיִּב טאְמש רעד ןופ טייז חרומ

 2 שע שוריפ
 ןהעזג טאְה רֶע טביירש יישר .ִמאָג סֶטאָג

 . שֶרֶא םעָר ףוא ןיִלעע לֶאְרְשְי איַר וא הָובְנּב
 ןָכָע ןופ הָריִבַע רַעָד רָּביִא ןיִרעְוו טליכורטשנ
 רע טאָה סּורד ןעָטִג םֶרַת רבוע טאָה רע סאו

 תָּבְומַא לֶא תב םֶימ לא תיִב טֶלַעָצְג ןייז טְייִנְג טאָה רַע
 = ל ןיגוצג טה םֶרְבַא גוא פל פ וטו : ןאָטְנ * סלי טֶלעָצְגןייז ןופ טייז בֶרַעִמ ןיא ןעְָג זיא
 < אטטייה שייז םּורְד ןייק הנ ןָחיִצ נוא עס ןיינ יישר - טייז חרזמ ןופ ןעוִָג זיִא יִע טאָמְש יד נוא |

 ןיימ רעְדֶא שָרוחא טר ןייא ףוא ןיסעג יא רע סאָר איה ןייצ טיִמ הֶלָהִא טייִטש םורד ביר"
 טֶלעַטשְנ טָה וא נאג קעיָוא ןטראד ןופ זיא גוא רע טאַה רָעִרַ ער טלעָצִנ רִא שייט זַא
 ףוא יג טאה וא טֶרֶא רֶדְנאַנַא ףוא טֶלעַצְג ןיינ ןינ אנ רעָר גוא טלעָצְג סי םַעָד טְכאַמְג

 נוא טייצַא טמא ראפ ףוא טרָא ןיִרעְְנַא סער - טעוּבְנ טְראְר טה רע בוא יל חט ₪ ןגמ טָלע
 3 :תועיִסְנ עָכיַ עָלַא גו ןָננאָגְנ קענא רעד זיא |
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 +8 6רקכ לנ ספ , 5 ק'נ גפר יכי\ א'ת

 םימכח יתפש
 לועלו דומפ פסנס עמסמ ןפכד ו'סר) ספקד 'צ :סדוכ ולפוט
 כוקכד :י'טכ3 ק'עו סייקנכ סנמפ עמשמ סלס5 קפעוו ביקכ
 6וסט סלוע 50 סכגנל עסונ סיסט עמטמ סכננס עוסנו ךולס

 י'םכוס ךכ)ו "63 ןכמפ עסו) סיס 5סד ונוש סו ץכ55 סמ |
 עסוג סוסס סמ לכ סכגנ) ןיטסמ לכו וכ ןלכ כ5וי סיקכפל
 סומכ סנט ספוככ ס6כ 'יפ ל'ר כ + עסונ סיס י"5 לכ סכננל
 6"ד =, דו6מ | ספו ספוסס סו ס6לו סימס ךכד ולכעפ
 סנס "61 סולתוס תוכוטכס סטק ןיידעד סיטמ 'זכ סלועס גסנמ
 לט .וטוספו = . ל"טכסמ  לכע "כ יתעדוו - סוס 'ל עמסמ סנ
 ךוכפ סז .ופכ ל'ר 'וכ :נומד) טיב סכס עיגס 5) סנס פרקמ
 סוס .יתעדי קנפו "וכ סעטס עוגס 5) סנס כוסכס קולקל
 סוולכ י"עכ .וקוימ כז3\ סוככ סומיפ סו יפעדי ןינע פנחפס
 סעפ עוגס 5) ורוס ינוד6 6 סנס 19 ספודו כוסכס ןיקלסמס
 ךכמיכ6 356ט פ"עסו-ך : 'וכו סועטר לט 39 פק סת[ ןיכירלס
 6 .ותוח6 לג .ירמ6 רמ6 ןכ פ"ע6ו סילוהט  סיסנ6 ויס 55
 סוקפכ סוסכ6 תפרי ןו6 קכ 1למ63 סו ומלעכ ססככ6 ןכיפ רככ
 סותטו .ספוכ6 יקסע -לע ריע) - 6ָכַט = 6ינסכ5 י"טרופו סוס
 ו6:5וס ךפס5 וקו6 ןולפוט ותפ6 יקסע לע 15 / ותו5 ןיל5ופ

 י םע שוריפ :
 סד לַאְרַשַי ץֶרֶא ןופ טיי םּורד וצ ןעוְג ץֶלָא זיא
 סע 'נוא ץדָאב כת יחינ 0 :גצ םיִלָשורָי ןייק זיא
 טְבייִרָש ישר  .דֶנאַל ןיִא רָנְנּוהַא ןיִראווְג זיא

 טקישג ןַא ןיילא דֶנאַָל םעְד ףוא ראָנ טָה היָּבַהַה =
 םיִא טאָה רע סאו רייִר סמאָנ ףוא ןייז רָחְרַהְמ טעו רע בוא טי רעָר ֶרָבַ בופ וצ רננה

 גּוא ןעְנְּב ץֶרָא ןייק ןיינ לאָז רע טְנאָזג רָעיִר
 ְּכ דָנאַל םעַד ףוא רֶגְנּוהַא ןֶא רָע טָקיִש טניה
 הָמָיִצִמ רבא ןייג פורָא טֶראַד ןּפ ןיזומ לא רע
 וצ פָש רגל םִירְצַמ ןייק טרַדיִנָג טאָה םֶרְבַא וא
 זיִא םָע ,םּוראו ץִרַָּב יח דַבָכ יִּכ ןיִטְראָד ןָנאוז

 דזז

 נואיהל א : דאל ןוא רֶנְנוח רעד שוְג רעָטש =
 טאָה רש א הָמיְִַמ אבָל בירק רָשַאכ ןעוַוָנ זיא סש

 טָה וצי לא רמאנ םרָצַכ ןייק ןמּוק וצ טְנעָנ
 דנו ןונ ידי אנ הנ יִרָש בייונןייז וצ טָנאָזנִֶע =

 ןייִא טָסיִב .וד זמ ֶע הֶאְמ חפו חָשָ כ מ םיוו
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 ית פ הבננה ענר
 נְל הָמירצַמ םֶרְבִא דֶרָיְְראְּב
 וקמנ *:ץיראּב בערה רָבָכיַּכ םש
 ָאיכְל בירה רש
 אנ""הנה ותשא יִרָשְ"לֶא רמו
 : תֶא הארמית הא יִכ יתד

 הָמָיִרִִמ

 + .םֶרְבַא תַחָנו אָעְרְַּב רו .אעכהומי אפרל ננס מ לר בע יהיו

 דב חוה אי :אעְאּ

 ּהָתְּתֶא יִרָשָל .רַמָאְ
 -ירא תיעד ןעכ אָה
 היהו .ּזיַח תַריִפָש א אָתְחִא

 יישר

 -אָבְתותאְל = םֶימל
 - אָנְפַּכ ףיקמ רט ממ

 - ְצִמְל לעִַמְל בירק

 - בסוי ול פדח ןסכ כפוי סיקלפ) . עוסנו ךולה (פ)
 - סכננסןיעסמ לכו כסס סוקמכ קס סעוגו ספמ עסוכו
 < םוכיפ) .סיטטוכי = ד5ל סיִסו י"6 לכ ספולד) פכל צ
 פ'כ לסלטי ןכס ףוסו סלועס עמל .קפיס .סילמוכי
 .י'ס לט סמורדב ולטנב סדוסו לם וקלסב 6וסב .(סוטיִב
 . ץראב בער 6) .:.כ'בב .. וסלט סיסש סיכומס ךס
 < 5 ויכבד לקס לסכסו ספ וקוסנל .סדכל ןכסס סקולכ
 רפיסמ .ויטכעו .ןענכ .ןכס ל5 םפלכ ו; כמסמ ס"כקס
 ויטכע דע סיפ . יתעדי אנ הנה (6י) : סכטמ קסלל
 ָסַב רוכס ווטכעו ססינסכס. םועיטפ .ךוסמ סכ בוכס סל
 = סד6 ךרדס סכוט י"פפ סלוטס גסנמ סיד . כ סספמ י'ע
 פכ סנס סרקמ לט וטוטפו , סיפויכ סדמע סקזו סזכסמ
 סיכל סופי קז יפעדי ךיפי לע נ6ד5 סיס .קעמס .עונס
 סילוסט סיפנס ןיכ סיקב ונס ויפכעו שק סמכמ .תפי יכ
 . ספי .סטסכ וטגלוס .סלו סיפוכ ?₪ ססיפל סיכעוכפו ר
 +: :וקוס מוח 62 סנס (טי םיכסככ) ול .סמודו

 ל כ יםיע שופ < >>
 יא זיִּב טֶּבייִרַש יישר . טֶלאַמְשְג ןייש ןופ הָשַא
 םטייקנייש ריִא ןופ טַוויִנ טיִנ רע טאָה טייַצ רַעָד
 ןזעומג זיא "יז ןיִשיצ סאוו .תועינָצ םורג תָמָחַמ
 טיִנ טייקְנייש ריִא.ןוָא לאָמ ןייק טאָה רַע נוא
 ךייא ףֶרּוד ןיִראָוְנ ראווג רע זי דֶנּוצַא ראָנטקּוקג
 רַעָּביִא ןיִראָפְנ רַעָּביִא ריִא טו ּויִא רֶע הֶשעמ
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 = ףוא רָדייִלְב יִד טזּומְנ ךיז אייז ןיֶּבאָה רַעָסאּוַא
 טייקנייש ריִא ןֶהַעָג רעְר סֶסָרְבַא טאָה .ןּביַה
 ו ריִא וצ .טאָה םֶרָרְבַא טשפ רַעְדְנאַנא רעְרֶא
 : סער ףרוד וא טֶלַעוְע יד ןופ דיִא רֶדָס רעְר טאג
 יז ןָא רֶע טרעונ גַעָט ןיִא טיינ שָמְנעָמִא סאוו
 א טייִצ עָגנאַל ןיַא וזא טֶסיִּב וד נוא טייקנוש

 - רָטשָפ רד גוא סֶניַא ץֶלַא ראָנ סיב גו גַעוו
 . ין חנק טְגאָזְנ ריִא וצ םֶהָרְבַא טָה וזַא זיִא טֶשָּפ

 ָךיִכ לא ךַא זא שייצ איד ןָמּוקְג יא דָנּצַא ןונ
 יח םייקנוש ןייד ףוא ןיִנְראָ

1 

 = גְנאָל ןופ םייוו ףיא
 % ל ₪



 : ,ףל דל בי תושארב .. < 2 ו
 םירצמה .ףךתא י ואריזחיּכ הָיַהְ - ו תא
 יתא וגרהו תאז ותשא ורמָאו לנה א אה ָך הָה

 .חא יתחא אנ"ירמא ג ;ּויַחְי ּךְתאְו < ןומיקי .ךיתמ

 -התיחו ךרובעב .יל-בטיי .ןעמל נטה לדג חש

21- 

 ו( ₪

 יל במוד לידב תא

 .אובְּ יהיו יש : ךללנב ישָפָנ ו
 .םירצמה וארו המירצמ םֶרבְא סבל סא דב
 אָתְא תיאר מ

 3 האמ אוה :חפי וִפ השאה תא איה | אריבש -
 \ 6 ש וי ₪ 5 עב ש / ו ירא

 ואריו ארחל
 םירוטה לעב

 ..סמקסל .לזמ5 ךדיפו:6כס , 'סמכ 'כ - 6 יקומ6 (ני) :יסימסכו = -ויסי ךדיש) 620 'סמכ כ < ויסי (כי) : סלגטכ קטי ס6רפ
 75 ספכסכ | םי)ודנ וס סלש סנו ססככ5ס רמו) = 98 - יתוס5  םודס תופמ ְךכ וגקי ךקו6 וימיט ןוילש ןפנכ .וסכפיו ןל

 םימכח חפש יישר
 5וסמ )וקס 65ו רככמ ןכיקט ס"ס ןוליתכ 5לדו 5יס ךקוק6 = : פטפפ ש י ונפי . ךרובעב יל במיי ןעמל ( 9
 דסוגרסו 55 קר סכטס ןלכ ךייט ןופ לס ול סטקד ש :וקוק5 כמו ₪ סס . המירצמ םרבא אובכ "היו ₪

 "6 יו . םונתמ יג ונקי :"ופ- ךכלו סכטס 531 50 וסו קץ קכותכ ס רב 606 סמי
 < מפ סודכ 0 יכג ןמק) 5סו תוגתמכ סנוכ ססרכ5ש עמ - פאס הופ ןימפסס דמפ 535 סמירנמ תספמכ
 םנמ סנקפכ ם'כו םונתפכ ס5כ 59 ס"פ6 סוכנמס ןמ ופטנ וכסס ו)ט סוס ןידס ןמס פ"ע< סק5 69 לענ ךורט דעו טוספ
 - סולו סלוכ6 ןנייסד עטופ62 .סנסו .תומסיל סלןכס לכ .ד"ע -תטעומ סנתמ "וו , סוסי תונסמ 5גוע כיקכד סול ונופש

 "ועו סלכ6 ת6 יתלטעס  וכ5 למ6ת 6)ו "ונו ידי יתומוכס ססככ6 ו ביטסו ךל הק = טוכרסז בותכ  ןמקנד סי = 601 < =
 4 סיס 55 ויטכעד ?'יעו . סֶסמ תקי) ותעדכ סוס 6 לכ6 ססייפ) ידכ -'וגו נ 4 ס) רמ6 ךכ)ו ןוממ קודמות סוטנסד
 לפופ ו סיס סודס ךלמ יכג לכ ויתופקס עורפ) ויעספל ךליו קוספכ ןמק) י"טכ  םכופט ומכ ונקמ לטוכ סוס ךכנ רטוע
 !ניטכסנ .ס5וכ ססרכ5 סיס ךפוסו סיטקמ םי , "קו סוחי תונסמ נוק סוספ לעג .5) . לוטוכ .ןידס  ןמ .סיסס ספ ,וניפמ ס"מ

 סוכו .  סיס .תנודמכ :ס)עַכּו "6 5יכ מ"מ לכ6 .וקומ5 6יספ סס) למלט ?"יו .קומ6 ?יספ סַס) כמ5ט סמכ 5" רוסישנ |
 ספט רכר6 ימנ5- סרט) ססרכ5 מ יכס 595 יטפנ ספיח\ 56 רמו ול סוס 5 'ךֶננָכ  יטסנ ספותו רמלט ספ מנ ןרופו-
 רק5 שיש) 5סנתו 5וכ תמ| 5מט 15 טג ךג ןקיו וקול ₪556 ילו וקו5 סקכמו ירזומ ינסו ךממ ךכס ך)עכו 6 6"פו .יפוח6
 ס955 וככטו 85 יפדוכ 5"5-קפס /5יסמ .סס) רמלט ןווכ :סז) יפנ  תינכפנ ס"מו 5"6- רוסיפכ ולטכז 530 וקו6 ויפו ס"מ
 < 9 סוס 629 גוכקס לפלכ | יסוו .לע] ספורנפ סככ5 דריו לוע) סז :י'עכיפ 65 סמל .סעקו |: ינוקופכ :ןויעו . 4

 טיע שוריפ
 עָניִשַא רַעיי ארס מב אד זָא תֶא הֶאְרַמ תַפי הַשֶא יִּב
 ןָשיווָצ סִיִרְצִמ ןייק ןֶא ריִמ ןֶמּוק דָנּוצַא נוא הֶשֶא
 נּוא ץֶראָטש ןיִנעַז איז סאו ןיָשְטְנִעַמ עָבְלַעָוַא
 עָנייִשַא  טיִמ טְנאוַנ טיִנ ןיִנעָז אייז נוא םּואיִמ
 םיְִָסַה ףָמִיא ואי ִכןייז טעוֶנסָע וא המ (בי) :הָשא
 אוי ןוא ירְמא ןהָעָו .ךיד ןילעוו םִיִרְצַמ איד א
 ןופ ביי .ןייז זיא םאָד .תאז תשא ןיגא ילו
 ְתַאַ ןָנָגְרַה ךימ ילו יז נא יחיא הו םֶהְַבַא
 ןיִלאָ יז יְִכ ןיִּבַעָל ןיזאָל ייז ןיִלעוְנ ךיר וא 3
 רָּכֶא ֶבייוָא ראָפ איז ןופ םַעָנייַא וצ ןיִמעָנ ד

 םורד גי :רּוכָא ףוא יי ייַּב זיִא שוא תשא ןוַא" =
 רָטְסַעוַש ןיימ טֶסיִּב רד ֶ יא ןוג גאז א ירא

 ןנעוו קיז טוג ריִמ לאְז סע דרג ל בשינ םּורְר
 בויל ןייִמ בעל לאָו סע נוא דלל ישפג המ

 טיע שוריפ
 : םירצמ ןייק. ןַמּוקג יא םֶרָבָא זַא המס סרב
 ןיִטָש וצ טרעקנ טלאוו סע טָּבייִרַש שררמ רַעָד
 ןַמוקג ןינעז אייז ןעווג שטייט רד מלאו איב
 וכ טייטש סע נּוא הָרָש טיִמ טָחְרְבַא רַמּּכ
 או גוא ןָמּוקְנ ןיילא וא םֶרְבא שטימ זיא סרב
 : ןֶנאר ןופ ריִמ ןיִנְרַעְל ןמּוקנ ןיִהא הרָש ןעְ ּויָא
 נוא ןיטקאקא ןיִא ןיִטְלאַהָּב איז טאָה רַע וא פֶא
 : מָמַעְנ ןעָמ איוו טרא 'םַעְר וצ ןָמּוקנ זיִא רָע זַא

 סווג טסְריִּפ וד טְנאָזְג םיא ּוצ איז יִּבאַה סַכַמ

 = םָתָרְבַא טאָה ד עריילק ןופ סֶכַמ זנוא :בינ רעָריילְק
 באה רַעָרילְ ןופ .סֶכִכ ןיִּבַעְג לע ךיֶא גאי
 דָלאְג ןיִדְנאַה ראפ .ןיטראר זיִא רֶשָפֶא טְנאָויג איז
 ןיּבאָה דֶכאָנ ןופ סָכָכ ןיִבַעְנ טלאי רע טאָה
 לירעַפ | וניר טריפ וד ןייָז זומ םע טנג א

 דס ליִרְעַּפ ןופ סכפ ןיִבַעְג טְלאויִג איי 0 .,טאַה אי ווג זיא סע 'נוא יה (ד) ננו /
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 5 ךל כ ני .תושארב 4

 אדל כר הערפ ירש התא וארו
 ּהתא

 תנתֶאְו תחפשו םידָבְַ םירמחו
 העְרפ-תא | הָנהְי עגנו + םילמגו
 רבדילע ותיבת .םילדנ םיִעְגְּנ
 הערפ ארק "י:םרבא תשא ירש
 יל תישע תאזחהמ רמאלו םרבאל
 :אוה ְתָשַאי יִביִל תְרגְהיאְל המ
 ס עגניו ., סנ ו כ --

 םימכה יתפש
 סו) 5עיטפד סופמ 656 וכרקוו .ודכוו כותכ 65 ספל םוטקס>-
 6וסט .ןווק ללַכַכ ופיכ יסנ5 לכו סלס  סג ססלכ5 ריכזפט ןווכ
 סוטפ . ידומ  ק"כ ליענד כ"ו וכס מיג נ'ס כ'6 םיכס רקוע
 ספיס 6כ0 926 ססרכפכ לכס סלק ןכלו לקוע סיס ססלכ5ש
 יתוק6 נ .וכממ סנממ טקָכמ סָבַכַכִמ סוס וכסע .תרקוע סרמ
 ספוככ רפופ וג סיסו קיִכְס תכקע ווטכע ספיס סוס .כ'6 6
 י'פרסמו . כ"קו- ססככ6) - סרט -םווטס)  תוספס לכל רפולכ
 סוטמ .סלוככ רמ6ק- 6 .יפמ6- קדומ3 ךייט סכס סקודד ןכיפ

 + 1+ ןיכלפ '

 השאה הקו הערפל |
 ביטיה םרבאלו 5 : הערפ תב
 רהב ןאצ ולה ּהרּובעּב

 תרד הערפל הת
 0 : הערב תבל אָתּתֶא
 בימוא םֶרְבָאְ זמ
 ןאָע ּהָל יהו ליר
 ודבמ "ןירמחו ןירותו
 : ןילמגו ןנתַאְו ןֶהְמָאְ
 הערפ לע יי יִתְַאְו זי
 לעת ןיברבר ןישתכמ
 קסיט לע ָּתיִּב שנא
 ! םֶרְבִא תתא ירש

 םֶרְבְְל הערפ ארו -
 'תדבע אָד אָמ למ

 יל אתיוח אֶל אָמְל יל ,

 1 אה מא יא
 "אמל =

 . .יישר
 וללהיו (ופ) : סתול .וללו ומספ סכמס פ5 ועכסט
 סנוגס א כמ ססיניכ סולס . הערפ לא התוא
 סלונע3 סעלפ . ביטיח םרבאלו (פ) : ךלמל וז
 םימכססע ב יסקכ ןקסכ קכמכ . וגו 'ה עגניו (זי)
 סנס .לעו ומונלסכ .ותיב תאו .; (ל'ָכְ) ול ספק
 לע : (ִכ וילכו וידומעו וילסוכ .םוככ) .וטכדמו) סיסיכ
 פוסו ךס ךללמל  פכמופ ג סכוכד פ'ע . ירש רבד

 דועו ססלכ6כ ומוומ = סמק לק לכ6 ידימ ססרכלכ ולוימ לד סכ5ס 6 - סיכלנמס .ופליו ביסכד סרב .ירוימ לרק ופסד
 סוס כ"9ד א : יסט כוטס וסיפד

 טיע שוריפ
 שרדנא ןאק םע, טנאְזְג םיִא וצ איז ןיֶּבאּה ּךאָב =

 ןיִלאָז ריִמ ןיִטְסאק םִעָר ןֶניִפָע טזומ .אוד ןייז מנ

 םעָר טְניִפְעְג רָע טאָה טָסרָיּפ אוד סאו ןֶהַעָנ
 טֶנייש רַפהרָש ןופ טייקנייש סאָד טאָה ןיטסאק
 יִכ הָשֶאָה .תֶא םיִרָצְמַה יאר םירצמ דנאל עָצְנאַג סֶד

 הֶשא יד ןהעזג ןְּבאְה םירצמ יד נוא דוא אוָה הָפ
 הערפ יִרָש התא ואדי (וט) : ןויש רָעוז זיא איז ז8ַ-
 לא ּהָתִא וללהיו הער רַּת ןופ ןראה .יד ןהעוג יז ןְבאֶה

 רמו העְרפ ו בול יז ןבאה יז וא טרפ =
 טנאזג ןבאה נּוא ףיז ןשיווצ טו יז ןֶּבאָה יז |
 וה .ןוא הערפ/ תב הָאָק חקהוֶָּלַמ םוצ יּואָר זיא יז =
 : הערפ \ ןופ זוה סּוצ ןראוָוג ןָמּוננ זיא הָשא- .

 הערפ טה םרבָא וצ נא הָביְּב ביה סדְַאְל זמ
 ןעווג ןיא 22 וא ול יב א ןליוו א א ל

 סעלפ) 16 סעמפ | ינפ) כותכ) וכ
 : ססלכ5) 5רק דימס וקס5 5וסכ עדו סמ. .כ'6ד סעכפ סק) וכו ןק6כ 65

 םומסס) .סכוכמ ער + ןיפו סס ןוקמ יומי 0 'כ בי
 : ורכס ודו לע .כוסכ> 13 סוסד ןכקל וכול כ

 = = -שע שוריפ
 אש רב אג ןבעגג םיא טֶח רע רֶמּולְּב םיִא ּוצ
 גו תחפשו סי ןיִלזייַא וא סריה רֶדְניִר נוא
 נוא ןלימ פיל תינותאו ןידיימ טסניד נא טְבַעְנק
 ּותיִּב תא םיִלּודְג םיעננ .הערפ תֶא קנגו ו י ּךְלְמעק

 דנג זוה ץיז נוא הערפ טְנאָלפנ טה טאְנ נוא
 .ןליו ןיא רבא חשא ירש רבר לע .גאְלְּפ עָסרְג טיִמ
  םָה רֶע לוו רמולב םֶרבָא ןּופ ייוו םָ יִרָש
 הא ירָש רבר לע טבייִש י שר . ףיז ּוצ הָרְש ןמּונג
 .ָרָש ןּבעָנ ןעְר הרש ןופ רייָר יִר ךרָוד שטס
 < םַעָר וצ טָגאְזִנ טָה יִז וא ףאלמא ןֶנאטשנ וא
 ארק. (חו) + ןנאְלשג טָה רע נוא גאל ףאלמ
 מאיו םֶרְבִא וצ ןפורגמה הערּפ גוא דב הטרפ
 + לטֶסאָר םּוראוָו יל יש תו המ טגאָזג טה רע נוא
 \ ריטה חאל 0 א ןאט סָר ריִמ



 : ה .תִיִרָבְדּ א איה |
 ְךְתּהא אָה ד ןעְבּו ותא
 דיקפו כ + לאְו רד
 ןירְבּונ - הערפ - יהולע |
 תי - ּהָתִי ואל .
 : הל לָּב תו ּהָתתַא
 םֶרְבַא .  =.קילסו א
 ּהָתִתא אּוה םִיִרְצִמִמ
 הממ טול הל .לָבְ
 סבא ב4 אַמּורָדְל
 אָריעְבְּב אָרָהל ףיקח
 : אָבהְדְבְ ..אָפְסַבְּב
 יהונלממל לאו 0

 אמוררמ

 ךלו ₪ סק ךינפכ סקככ סנס ךדי6* לכס 'סעכ 'ס , ךלו (םי)>

 יישר
 יכל סנס סם ךלמינפכ 55 . ךלו חק (עו) : סכפ
 סמיז וסוטס סיללפסמ דומעס לס רי ל 996 ךונפל
 וציו (כ) : ססמרז סיסוס ספלוו (גכ לסקזסי) סל

 . והלשיו : וכמסלו .וסלפל .ד ויסודוס לע
 . הבגנה 'ונו סרבא לעיו (ס) :וסיולסו 5
 עוסלו ךולס סלעמל רמ6ס ופכ ה "5 לם מוכלל סכל
 ןכפל סילנממ "קוס סוסככ .מ"מו .סירומס לסל סכננס
 סמוכדכ .סוכלמ ןר6פ ךלסמ פוס ןופפ) סולדמ ןענכ
 דבכ (כ) : ןלפס ינוכגנו קועסמכ סיכומש ומכ י'ס לש
 כוקסכ . ויעסמל ךליו 0) : פופפפ ןועע י דאמ-

 ט'ע שוריפ |
 : בוווו ןויד זיא .סְר זַא איה ּחְשַא יג טֶגאְזג טינ
 יז טָגאְזג וטְסאָה םּוראוָו איה יִתיִחַא תְַמִא הָמָל (מו)
 באה םּורר הָשֶאל יל .ּהָמא חקָאְ רָטְסַעווש :ןייִמ זיא
 הָחְַא הנק מ ביו .רָפ ריִמ וצ ןִמּנְנ יז יא <

 נּוא ל יִז םעָנ חק.בייִוָו ןייד זיא יז זַא דָנּוצַא נוא
 טאג .םִִנ טה הַעְרּפ טביירש יישר , קעוו יב 4
 הנה טגאָזְג םיא וצ טָה ֶּלָמיִבַא יו 1זא םֶּבַבַא 9 =

 ריד רַפ וא דאל ןיימ שטייַט זוא סֶד ףינפל יצרא-
 וד אגו דנאל ןיימ-ןיא .ןגאוו- טסנעֶמ ּוד רול

 םירצמ יִר וא טֶסּוויִג טָה . הערפ ןעַר טָסְלַז- =
 רע, טָה םורר בייט .וצ תונו טוהל רֶעְיַ ןנעו
 טעו רָמאַט טיִנ םאז וא קו יג טאג םיִא
 זוערפ ויל וצג (כו : ןייז .הָנָומ ריִא טימ רֶר -

 ןָשַטְנִעַמ טֶפאַשג ןגעונ טנייז ןופ הערפ 1

 ו

 ךלדל ךלי ב תישארב < רו
 חקאו אוה יתחא תְרַמא הָמל שתה לא סר

 ָךְתשא הנה הָתעוהשאְל ילחתא :
 םיִשָנֶא הערפ וילע וצינ?:ךלוחס
 ילָּכִתַאְ ותשא"תַאְו ותא וחלשיו
 םירצממ םֶרְבַא לעיוא גי : ולד רֶשֶא
 פע פולו ולירשאילָכוותשאואּוה
 דֶאְמ דָבָּכ .םֶרְבָאְו 21 הבננה
 לו : : בָהְזבּו ףַסּכַּב הנקב
 ידמ לא"תיבידעו בנמ .ויעסמל -

 . ספ ןיכרע סוקפס דפ . וי 2 ןניו .ופ סטופ וע ליו א'תך

 \ םירוטה לעב
 ,תוספ6ס ומכ תק סתיסס דמלפ , םומגוטס גשי362 ךלו גסכ

 ₪ זמ

 םוקמה

 םימכת יתפש
 סקופ סט סמ לעל"גס "6 רכד סול סתו5 סו י6'קד ך
 סטק יתכ5 556 . ורמוטכי .ותלככ ויקודו% לע י'סְריפ- ךלל
 5 ךלול .וסוקזניט .סו5 6מנוד סתו6 סו5 סופט י"טר) למ
 זפוגרקכ :ותלטיו "טריפ = ךכלו וכמס) ל"'כמו וסוככעו שלו
 ןכ טלס) סוגכתל סו 55 סטק יקכ6ו וכמוט) סורוס וסיולסו
 בוקכסו כו6וס כ"5 קופסמ ןועט דופמ דככ י"סכופ ךכלו
 וסח דוככ .ךכד ל"ג סוס .וקפיני יסדו וקכסכ ךכוסו ל
 לע 690 סככ5 לעוו תגמ סדוק ד6מ-= דככ למ י"ט טרפמש
 סולפמ ץכפד סוס סולדכ סככ6 60ד ל'קד ד : 60קס רדס
 כותכל ן) .סיס .כ"6ו  ס)וע לס ומורדכו לוס "6 3 .ומורדכ
 םלופ .סז לעו עקונ סיס ןופ5) סולדפ 07 .סנופ5 סלכ6 לעוו

 ט"ע שוריפ
 נא ןטיילּב םיִא לאז ןעמ םרב ןנעוו ןופ רמו
 ןָּבאָה ייז וא ותוא וחלש ] ןטיִה םֶפ םיא לאְז ז ןעמ

 % רט ב תָנ ביו ןייז וא ישא תילם
 שרצממ סבא לו (א) + םיא וצ זיא םוָו ץלָא נוא
 = תשא איה םירצמ ןופ ןננאָגְג ףוא דיִא םֶרְבַא וא
 וצ זיא םוו ץלא נוא ביו ןייז נוא רַע 65 רַשָא לב
 םיִא טיִכ ןֶנְנאַגְג ךוא זיִא טול גוא וטל טולו םיא
 1 ץצ= רצ ןֶנוצג ָךיז טה רַע רַמּולּ טייז םורָד וצ הגה

 : לארשי  ץֶרָא ןופ טיי םורָר וצ ןִמוק לא
 רעווש רֶעייִ זיא םֶרבִא .נוא רואמ דַנָּכפינִאַו (ב)

 תואָשִמ טיִמ ןֶראַלּ ןַעג ויא רע רול ןעוג
  רֶלאָנ יא נוא רבי ןיא בהבו ףסכב ךיפ ןיא הנקב
 . ְנְואיַצ ןויז וצ נאג זיא רע וא ייִעססְל ל (ג)

 דז-ו

 4 - וצ שמ זיא .ויעפמל טביירש יישר

> 
 ₪ בשל
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 םוקמה
 : יעְה .ןיבו לא"תיב ןיב הָלִחְתב
 הֶשעְירָשִא חּבזִמַה םוקמילָא ד
 םֶרְבִא םש אָרְקיו הנשאְרְּב םש

 ו ו

 רקְכּודאצ היה םֶרְבַא"תֶא ךלהה
 ץֶרֶאְה םֶתֶא אָשְנ"אָלְו י:םיִלְחֶאְ
 בה םשּוכְר היה" די תבל

 : הָוהָי םָשְּב

 .:2 ק'ג פול סגו אה

 ךנו ךדיכ סנמק סע  ת6לק לט< סלנמס ךלו ךדיכ יתנפשפ קו
 ךימיכ6כ ופכ םוכתמ ₪ ןפנט ן6ככ שכפמ וגיפט פ"ע<לפ דפנפ

 םימכח יתפש
 כ'פס כ'6 'ק .סז 'ופ ופלו .ן : ?'קו "וכ "6 ;כ סמורדל 59
 כ'כס .כ'לו  ויתופקס .ערפ והלוקכ ל"ד רפ5 ןכ) ויעספכ
 :ל"טרסמ ,ןוטסכ 'יפל כ"ג ךיל5 ןככ ךניו וסמ ויעסמכ רווחיו

 19 סוס כ"ס כ'6ו סכננס .ותַכ לועכ סו .י"טר) סטקד
 כמופכ 'וכ .סורלמ ךכ6 'ופ "עו סכננס ויעסמל ךליו ופכל
 ןויק סטקפ 60 ןלפ) סל ןך : כ"ק סירכמ לע י5ק כנס
 סט םלקוו כ"ג רמסנ סמ) כ"6 סט 5רקו חכומ סטע רבכד
 ךעודוסג .ספוכ 6כקד ל'כ "וכ סס 5רק כשלו פ'ל 'וגו 6

 סטקד זמ :'ס פעכ רככ סט 6רקט סוקמ) ךלוס סוקמ
 : סכגנס ומע פולו 'נגו סככ6 לעויו כוקכ ליע) לסד י'כרפ

 ט'ע שוריפ .
 סאו ןִניִרְבְרַה יד ףוא רֶמָּּכ גְנּואיִצ עָטָשְרֶש
 נאג זיא רע תעש טְיִמכְגְג רָעיִרְּ טָה רצ
 טֶה ןֶנְנאַגְג קירוצ רע ויא טנייה נּוא םירצמ ןייק

 גּוא טְניטבענג ןגירבְראה עָנְייַא יד ףוא ףוא רש
 שֶנעָמאזא ץֶרא ךְרָד קוס רעָר זנּוא טְניִרעָל ד
 ןעָמ רעְדָא גירבראה ןייז ןיז הָנשְמ טיִנ רַעָהָ
 איד ףוא ןֶנְנאנְנ םֶהְרְרִא זיא סורר ןנאָו ןאק
 יד ןָננאגג ררַפ ויָא רע סו רַעמְרִע עי
 סנו וצ ןיהא טָה רָע סו סָר ןָלאְצַּב לאָו רע
 זיָּב נוא לא תיִּב ד טייִז םורד ןופ גְנפ טגראָּצְנ א
 הלָמֶא פָש הָיָה רש סיקסה דפ לֶא תיִּב טאָמְש רַעָד
 טראַר זיא טֶלַעָצִנ ןייז םוָו טרא םעְד זיּב הג

 נוא לֶא תיִּב טאָמְ רַד ןָשיווצ וג ןעונג רעירפ |
 רָשָא חגמה סוקמ לֶא (ד) : יִע טאָמש רַד ןשיווָצ = =
 סקגנ א הס המס עכ קאסנ רמה סּוצ טֶה רֶע םוָו טֶרֶא םַעָד וצ הָעְשארִב םש הֶשז 7 -

 < >ךל ךל גי תישארב
 -לֶא תיִּב דע אָמּורָהִ הלָהָא םש היהירשא

 < םירוטה לעב

 סולקנוא |

 . מפ סרפיר אָרְתַאדַע
 ךיִּב אָהיִמרְקְב הְָכְשמ
 3 יע .ןבּו לא תב
 = יד אָחְבְדִמ רתאל ד
 אחמד פח דע
 םֶרבַא ןמִמ ילו
 ףפו ה ייד אָמְְּב
 םֶרְבַא םעלּזאד טול
 ןח ₪ - הח
 .תָרָבּוס אלו :ןינבָשִמּ
 ..בָתִמָל אעְרא ה
 .ןוהְנינקהוהירַא אָדַחְּב

 ןש - ד א אָדֶחּב אלו

 :+ דיפ .דימ ןפיכס לכד 5 ןפנמ ךנו ךדיכ סנסק וסז וכ ןפנ יסדו
 סלפסמ דוד 6₪ 69\ ךדיסו 620 סכפפכ 'כ . 6₪ .5כו (()

 . יישר
 יססכ ןלט תוינפכסכ ןלו ךלוס סוס ןענל ןכ6) .סילנממ
 :סדפ סנטו סמ ןכפ | ךכד ךדמל | םיכפמ) .וסכילסכ
 : ויתופקס ערפ ופלוסכ (ר'ב) 6'ד ..וטס ףינסכסמ
 ירשא (ד) :ןעגכ ץכ6 למ סמוכדכ ז סיכנמ ןכ6 . בגנמ
 : ספ סלק לשהו .םש ארקיו הנושארב םש השע
 :ספכ ויטלע סמ .םלקיו למול קי סנו . '5 ססכ סלכס ח
 9 סקיסש סרג ימ . םרבא תא ךלוהה (ס) : יס
 ..םתא אשנ אלו (ו) :סלכס סע וסכילכ מ קסז
 "כנק ןושו , ססימקמל סעכמ .קיפססל ספוקי סתיס 9

 | טיע שוריפ
 :סָמאָנְוַפּורְג ןא טראד טה םיובא סו נוא י,סשב
 ןנוצנ ףיִז רָע טה טְרֶא םעָר וצ רֶמּולְּב ןָמאְנ
 ב שב טֶרְבַא פע אביו ןֶנאָז וזא ןאק ןעָמ רֶדֶא
 ּךאְנ טרָא ןִּבלעַז םעְר ףוא םֶרְבִא טֶר טֶרֶדְנוצא
 פל פ) (ה) + ןָמאָנ סמאָנ ןפּור ןא ןאָטג לאַמִא
 ןֶננאגְנ זיא רע םוָו טול וצ וא נוא רבא הֶא ךלוהה
 .ףאש םיִלָהַו רקבי ןאצ ןעוונ יִא היח םֶרְבַא טימ
 םּורָר טֶּבייִרָש יישר . ןטְלעְצג נּוא רֶרְניִר נוא
 טול םוָו סאָר דא ןוייוו רצ סרב תו ךליהה טיימש
 רטול א ןעונג םרוג טֶה םֶרְבַא טיִמ ןֶגְנאְְג זיא
 םֶהְא אָשָנ אלו () + טאַהְנ סָטּוג םֶר ץֶלֶא ףוא טֶה
 :חְרִע יד יוז ןחייל טנאקג טיִנ טה סע וא ץרעמ
 :איִ רֶולְּכןָנואוו דָנאַנַא יב ןֶלאָז יי ידי של
 רַפ עָשאּפ ןייז קיִּפְסמ שְנאקְנ טיִנ טָה רֶרָע
 .םּוראו גב פָשְר היה כ ןנעוו תומהְּב עְרְעייַז
 וא ידחיהנשל יל אלי לי ןַעוְְג זיא סוג רעייז

- 



 בתיִמְ יג
 אָתּוצַמ תוהו ו אָדָחַּב

 סרָבָאְהַריִעְב יעָרְּב
 םולד ּהָריִעְב יער ןיִבּ
 ןכְּב הֶאְזרּפּו הָאְנעְנְבּ
 רַמָאַוחְי אָעְרַאּב ביִתָ
 ןעְב אָל .טולל .םֶרָבא
 אָיִּב .אָחּצַמ : יה
 ןיִבּו יתַוער ןיבו יב
 ןירבוג ירא .ךסועב
 אָלַה ט : אָנְְנַא ןיחא
 מדה אעְרַא לָּב
 יתולמ ןעּב שרפתֶא

 ₪ ןיּב

 ןיבו וזה

 : : רנהנא

 ." םופני 8 ל אה

- 

 ךדיפו 5כל 'םמכ 'כ יפוכ : כפסמ ןי6 סככס שקל םֶסג סיסמ
 ו:שר

 סעלמ סקופ לסנ 6)ו .ומכ וילט ףוסוהל ל סוס
 . ביר יחיו 6) .: רכז '53 0050לו כתכ ךכיפנ * ןכסס
 סהמְסְּב סוערפו .סיעבל כו לש ויעוכ .ויסב  יפל
 לג לע סקומ סיקיכומ סל יעולו סילסס סודב
 טופו .םכוז ןיס-ולו סלט ןכסס סנסנ סילפופ .ססו <

 יוְכַפְסְו ינעלכסו + 0% 8 לזג .סז .ןוסו ופרש
 : (ל"כ) ןיידע סככס סכז סלו ןרסכ כסוי זס
 כסס?קכ ןיעוד "מו . 6 מ . םיחא םישנא (ק)
 כס רפס לככ , הנמיאו "לאמשה םא (9) : סינפ
 ףוסו רזעלו ןגמל ךל דומעסו ךממ ג קהלספ 5 (כ06)
 ויק סכטנ יכ סרכ6 = עפסיו למסנש ול ךכפוק לכד
 סניממכסו ומכ ימנע פ6 ןיפיס '. הנמיא : 'ונז

 ו טיע שוריפ
 : ןנאוו דְנאָנִא ייָּב טֶנאקְג טיִנ יז ןֶּבאָה םּורד
 נוא טול הָנקִמ יער ןיִבּו םֶרֶבַא הָנְקַמ יעד ןיַּב ביר יהִמ ז)

 סו רֶכעָטְסאּפ יִד ןיִשיונָצ גיִרְקַא ןעְנ זיא םָש
 יישר .  טול ןופ תּומָהְּב איִד טיִשאָפיִג ןיִּבאָה
 איד ןַעָד ןעווָג גירק רעו זיא סאו טבייִרש
 געְלְפ יז םיעשר ןעונג ןיִנַעְ טול ןופ רֶביִטְסאָּפ
 . נוא רד יָּפ ירָמעְרּפ ןיִא תּומָהַּב איַד ןיָשאָפ
 טגיִרְקְג אייז טיִמ יז ץִּבאָה םֶרָבא ןופ רֶביִטְסאָּפ
 טנאָזְג ןיִּבאָה נוא טפארטשנ איז ןיִּבאַה נוא |
 טזל ןופ רַעָביִטְסאּב איִד וא הלינגא זיא םאָד

 טֶגאְזְג וצ טאָגטאַה דאל סאד טרָפְנְעג ןיּבאָה
 רדניק ןייק טאָה םֶרְבִא גוא םֶרְבַא י וצ ןיִּבַעָנ וצ
 זיִא רע םּוראוו 4 = םיא ףאְד טעו טיָנ

 .ךל ךל גי תישארב

 4 ז ;וּדִחְי תָבְשְל לכי -אלו

 לאמשה""םא ילעמ | אנ דָרָּפַה

 / 115 הנ

 יערכו םֶרְבָאההְנְקִמ י
 בשיזאיזרפהוינענכהו טול"הְנלמ
 טולילא םֶרְבִא רמאו = + ץֶרָאְּב
 יו ניִּויִניִּבהָבירַמיַהְת אלא

 םיִחֶא םיש
 ָךיִנָפל

 ןא"יכ יער
 ץראהלכ ארה

5 

 הנמיאו

 סירוטה לעב
 סיעול זיס 655 לע סהיכוסע דמלפ . י65 ₪6 יפזכ וכד סנו

 םימכה יתפש
 ןוכל 5שנ ל"5ס 55 "פו סכקג '3.ןכלס ירסד ו"עכ) ספקד

 ינכ לטילו 3וכסל ס)וכו .סניל ןרְפסט ₪ לקפ6 יכו ק"עו רכז
 ןוסג .סַעְרְמַו סערמ6 15ק סנד ?'כ- סעממ קיפסֶס) פ'כ ס

 סתע רמפנ סמלו כולס 'סוס סמל םכפ) 50 י"טכז כ : :'ככו
 "יִק ינענכסו רמ16 בוקכסו 'וכ ווככ פ") ןכ6כ סו ינענכסו
 סָרַכ5 ןיידע כמוכ ססכ סוס םוכקס) ןו6) סז כוטמ סוס ס"כקס
 ₪0 וסדודל ןכיפסד רמפק סוגופ טפודעד ל"יד טרוי דוגומ
 כ'נסד (0'ג) ל: 'וכו ינטנכס יכס מ"מ .דגלוככ ופוסט ועדי
 סטכד מ: וגכומ סוקמ לככ  תוטכ) קושר. סככ6 -סס) |פי
 ופרק סדנ5 .םרדמו סוכוככ 696 ויס סוק5 ו*) 501 .ו"טרל
 :סוקלכ וקכ סוקלד 55 טרדמס ופ)ו 'ןכ סופוד ןיסס סיח6
 65 רמ6 ויטכעו .סיק5 סופגפ 056 סככסד .ו"קרג סכקד 1
 סשנכ סיס עו וכ .קמרפסל ס5ככ .עמקמד .סנימוהו מכס

 טיע שוריפ
 ץֶרָאּב א ישנו קוסּפ רעְר רֶָטיִיַוו טגאָז םורד לז

 דָנאַלְויא ןעְוג לאַמְטְ ער רָּבָא זיא יִנָעַנְּ רַעָר
 טסה ןעווג הֶבּוז .טיִנ נירה ָךאְנ טה םֶרָבַא נוא
 ָח טול ל סב מא (ח) : הז עָטְכַעְרצ סאד

 א ףניכו ינ חיית אנ לא טול וצ טאג םֶרְבַ
 גוא רִמ ןישיווצ גירקא ןייז טינ אָל ךיִר טעָּב ן

 עָעיִמ ןיִשיווצ :נוא ךיפה ןיגו יניב ריד ןיִשיווְצ
 פישָנאייכ רָכיִטְסאַּפ עָנייִד ןישיווָצ נוא רָכיִטְסאַּפ
 רפ אלה טו : טְנייִרְפ ןיִנָעָז רימ םּוראוְ חנא םיִחא
 ראָפ :זיִא .דָנאַכ עָצְנאַג םָאְר ּדיִנֶפל ץֶרָאָק לָּכ ראו
 ריִד ראפ ןיִפֶא .ךאָ יא דגל סא רָמולּ ריִד
 .לאמשַה פא רימ ןופ ןונ פא ךיר דויש ילעמ אָנ דרה
 < = מ ָךיָא לע הֶגטאו ןיקניל ףיר טֶסַעְוו וד בוא
 <> ?ֶסְכַעָר ךיד טסעו) וד בוא נוא מיה סאו ןיטָכעְר



 < = "ףלךל > תישארב = | ₪6
 משַאְו ןימיהיפאו .הָנָמיִאְ
 הרמעזתאופרס"תַא הזהי תחש | ינפל הקשמ הָלִכ כ ןדריה רב + אריויניעְ"תֶאְטולאָשיו

-- 
 = יסולקנוא --

 אא אפל א ₪ ; הליא
 :אטפולאנאשחל "לַפְ"תַא א א או אָמירדְל ר

 .יחונע תי טול פקווי
 רַשיִמ לָּכ תי אז
 תב לכ ירא אָנְְר

 לש חס ה הכאב םירצמ ץרָאּכ הוה
 את יה אשי *לָּכ תֶא טול ולזרחְביו * : רעצ

 : רֶעְצָל יִממ םירצמד
 תפל חל ו א םרקכ ול עפיו ןרריה רָבּ
 למנו אנדרי רשימ - וררפיו + פע סלכ יכ | סש מ ₪5 .סט רימ ₪ .י פוירוס כ רימ פו ₪1 אך

 24 791-077 ; ד) סטופ חיק פוכופכ 'פ ןגכ

 טול םירוטה לעב
 ; וג65 ₪6 יפומ וככד 651 וס קיכס סיס "עו ושככ פס

 םומכה .יתפש
 ןכנ ססינוכ כול סיס 5 601 סלנטס דילוס יפ סטקו ססונוכ
 תונמס 1565 .ספלנט יפל סז כמ6 (ק"יכ) 'וכ קמכסמ 62 'יפ
 ס'לו 'וכ קמרה 52 פ'כל ילעמ לג דרפס רמ6יט ידמ תולתוומ
 (6'סכ) 'וכו ןגמל דומע5 6' סו לע ומיעכס) ךוכ5 סיס סמ
 ת"ול ןומוכ 6ןס ר6טי 35מטס כע ךני לוס 06 5טיטפ 3"קד
 סקטמר +"טרל סטקד כ : 'וכו קמכפי 0)5 טממ ונימו) סוסוס
 ספ סנווכס ןיפט דועו 520 ךויט לועפמ סמו 6וכ ליעפמ ןוסכ
 סומ :ונסנ ןכ6 טריפ ז"עו ובע סונמנס ?ע קכ סקטסס לע
 וטונכ .ע : סקטסס סיסת ססמט יגפמ סקטס ןוסלמ ס6כקו
 ןכפכ ''ס ןגכ סע קוכד 5וס 'וגו '0 תקס ינפ9 50ד טכפפ
 6 ספד [- סלכ סע קוכד תסט ינפנד 'פ5 ןופד סירנמ
 כס) סטעמ) 5ןס קונד כ"ע 606 '0 קסמ ינפל

 תםוטטכ ידכ למול סונט פ'פ . סלכ6 ויס6 לעמ טי6 ודלפיו (6י)

 : יישר
 ךכ .סנימייסו דקכיל ופ סיס ת'סו ימנע 5 ליפמש6
 ץוקנ ןיסו ןימיסל שי ספ (די כ'מ) לקס סוקמכ ּויממ
 : סופ ינסנ ם ןל6 .  הקשמ הלכ יכ () : ןימייס)
 סיס ,הרמע תאו םודס תא 'ה תחש ינפל
 םירצמ ץראכ . פטליסל 'ה ןגכ .  לוטימ  ע וסומ
 סשמוה "טו רע דפ , רעצ הכאב :(ר'כ) סיערזל
 ספכוסטכ עול ול למכ | סמו יפוטמ | ויסס לע יפכנל
 .םדקמ :ופונלפכ לופיפ . רכב (פי) : סוילוס סכסמב

 סיס סזו םכיו ויגיע ק6- טו) םסוו בופכ רככ 6סד. וגעודזס)
 לכ סמדמס ןמ סוסל6: 'ס םעניו תיפסרכ 'פכ .כופכדמ קיוד י"טרד (ס"

 ₪ כקט 'פכ בוחכדפ קויד סו סועכש סירפמ ןללכ 'יסס סמו .תוגני6) ןג יריימ ןג כיתכד 5כיס מ"ס כ'5 ןנס וסב 'וגו
 ומ60 ספרנט ופ3 (ק"יכ) .6וס סועכו ןכש - סוכומ ךכ<ט מ"ט כ"6 ךערז ₪5 ערופ רע5 ספמ ספני רט 5יס סילנמ ןרסב
 סלט 'ס .ןנכ סורלמ ןכ6כ סכורמסכ ספוס )"לס .ססינט למופ ס9כ' 61 סלככט כועס רמ6יט יוד כ'5ו דח5 רכד) סס קומוומדס

 ט'ע שוריפ
 אור ד רב ןוקניל ףימ .ףיא לע יופמ
 וצ ןיינ ףיִא לע טייז רקְניִל רַעְרּוצ ןייג טעו
 רעד וצ ןייִג טסַעְוְנ וד זַא נּוא טייז רָטְכַעָר רַעָד
 טייז רקָניִל רַעְד אוצ ןיינ ףיִא לעוְו טייז רָטְכעָב
 ןרָייונרֶטיִנ ריד ןופ ּךיִמ לע ףיִא טֶסייַה םִד
 טסַעְוו וד זַא ָליִה ןייַא וצ ןייז ריד לַעוְנ יא נוא
 טול ןעונג ףוס רַעְד ףוא ּויִא וזַא נוא ןיִפְראַרּב
 איוו וזַא םֶרְבִא ןופ ףליה רַעָרּוצ טפְראַדַּב טאָה
 ויִא םאָד 'וכו סרב משו ריו טייט קוס ןיא
 ןנאפְג זיפ טול זַא טְרַעָהְנ טאָה םֶרַכ שייט
 ליִצַמ םיִא טאָה גּוא ןיִפאָלָנ ףאָנ רע וי ןיִראוָג
 ֶּבּוהְג ףוא טָה טול נא ויני תֶא פול אשי י) : ןעָוְנ

 ןהעוג טאָה .גוא והֶריה רכָכ לָּכ תא אד ןיגוא עָבמ |

 וא הקמ הלכי ןררי םער ןופ ןילפ ןיִצְנאַנ םעָד
 למייִאזיִא סע רָמולְּבְקְנארַטִג ליטייא ראָנ ווא יז

[ 
 ו ; 7

 ט'ע שוריפ
 ןיֶּבְראְר רפ טֶה טאָנ ייָא יי תסש יִנָפפ ךָסאונ ךַעָּב
 איוו יי וכ ןעווג טֶרָא םאד ויָא הרומע נוא םודס
 עָמּוג ןיסקאווג טאָה טראָר סאו ןיִטְראָג סֶטאְנ
 םיִרְצִמ דָנאָל םאְד איוו וזַא פיִרֶצמ ץֶרֶעַּכ רעָמייִּב
 רתצ הכאב םיערז יִניִמ ןיִסְקאוַוְנ וי ןעָנִרְד סאו
 טאָה פל ול דחו (אי) ; רעוצ ןייק טמוק ןעמ וב

 םַעָר .חרַ רֶכ כ תֶא טלייו) רַעְר םוא טול

 טול גוא םדקפ פיל יפו ןררי םעָ ןופ ןולָפ ןיְִנאנ
 קעווא טָחרֶע רֶמּולָּב טייז תרז ןופ ןיִנוצג טאָה
 ןנאגְנ יא גוא ₪ייַז חרָזמ ןופ םֶרָבַא ןופ ןינוצג
 ויִא טלקפ טביירש שרהמ רעד .טייז בָרִעִמ ןייק
 ןגוצנ קוו טאָה טול רַמולָּכ רָעיִרְּפ ןופ שייט
 רעָרַרַפ ריר ןופ ןעונְנ זיא רע סאו טאג ןופ
 ווא ייִחֶא לע שיא ור אַ ןייז 5 ליוו ףיָא וא כלא ץא ליז דוא טנא מאה רע טל



 ןימדקלמ

 0 רַבָנ ואו

 טול ןטנבד :אָעַראּב
 אָרָשיִמ יוְריִקְּ בָתַי
 : םודס דע ספ

 ד / 1 .תישארב

 םֶרְבַא :ויחַא לעמט - וצרפיו
 */ 401 םנ

 ירעְּב בש טול ןעַנְכ"ץֶרָאב בש" בחסר גי -
 : םדס"דע להֶאְיו רָבְּבַה
 : דאמ הוהיר םיאטחו םיעה םרַמ

 ישנו ,

 ירחא .םרבא"לֶא רמָא הוהיו ה = ףי ךי ןשיּב םודסד ישַנָאְו גי
 . ךרפה , טי סיבכט םרוכע טק זק ןירדסנכ ס5 8מו* סודכ ב % הנ -- א" ה , םדק ןוהתיונְּב

 טול שָרָפְתֶאְּד רַתְּב םֶרָבָאָל רַמָא יו די + אח
 םירוטה .לעב

 . סינוכסס יככ6 וטקי) סילכוקס סנו 5מטסכ 85 סיטודק פויס)+ 56 לפשנט וסה ויככ) סופט סיסיט וכ זפכ סגו ודכפפנ סונש
 5וס0 | כ55 ךדיסו 5 פ"כ '5 . סככ6 : כ6ומ ₪5 רלק
 וקדלכ 6וס 6וס וכ רמלגס .פ"כ כ"כ וסכרפ וסו) 85
 סלקפמ וקדלכ סלכ6 וס ססלכ6 6וס וסזו ףוס דעו ס5קפמ
 . סודס יטנפו (גי) : עסרס טונפ דלפיל כשי סלכ6 ל"פו ףוס דפו
 ךז יס! .יפ ןויספ םדק יטכסו ךדיש| 620 :קוספ שיכ יטנ0ו '1
 סדטכ לטכו שדק וגלו יס . ןלסכ סילכופ וכידכי דימס יטנלו
 סיכוסזמ ויספ .ולידכו דיפס .יטגלו וסז יסס ןמ 236 סז ספילמ

 יישר
 לס וכרטמפ ו9 ךלסו .(םלזמל) .סככ6 565 ₪ 'עסנ
 עיסס סדנס טכדמו , 5רעמל | הכזממ עסומ 5502 םרכ6
 סל ל 2 יפ כמס סלוע לס 'צ ונומדקמ ומנע
 ויעוכ) כ סילס65 עפנ . להאיו (3ו) : ןוסלקב לו
 . םיער םודפ ישנאו (גי) : סודס דע .וסנקמלו
 סמוו) וניפוככו , ססמע ןוכסלמ | טול ענמנ 0) כ'פעסו
 םיער : קלי סיעפכ סטו (ט ולפמ) ןסכמ 'ר ודמל (סל
 דאמ יהל : סנומפכ סילעסו ש ספונכ (טק ןולדסנס)
 ירהא (די) : וכ דול סיטוולקמו סנוכְב .סיעדוו
 סכופ לוכדס סיס ומע עטכסמ מז לכ . 1 דרפח

 :מולכ .סועור) .סוככ5 עטנ 'ופ ןכ) סודס דע "908 למלנ
 וכ5ד סוכמ מ כתכמכ ךורפ 59\ סיסטסו סיעכ סודס יענו לכס כיתכדמ

 סילכופס סיככעמ ספעלכ סיס סמ סיפטקו סיעל סודס יטכפו
 סילכוע ולידכי ךיפס יטקסו וס סיקלו6 סס> וסנלי 555 3
 .."פטחו : ןכסכ סילכועס ןיככטמסו ןילידכמס סינודסס סס ןכסכ
 כו 'ס :יכזעו ודסי סיספסו סיעסופ לכטו ךדיס| כס 'לסמכ 'ד
 סי6טסו סיעכ 'יפ . סיקיָד> תדע סיפעהו ווי ךי6 סישטסו
 בופכדכ סכוסס וסעי 65 5 וכלי ודסי סיפטס! סיפטופ כ"ט
 םדפכ סישפסו כיפכדכ .סיקיד5 םדעכ ווסי וכוטי ךיפ5 סי6טסו

 םימכח יתפש
 53 5ןס ןוומדכס 5" סורכמ ךכפכ םוסק 5טיספ 'ס ןגכ פוס
 קל סוס ןופנכ 96 תוכ וכ ו'טר) סעקד פ : 'וכ סולנד
 ןופיכ 35 פיכד ע"ע סָכגנס עוסנו ךולס .סרכ5 עס לוע
 -בסכ . וכו 'יפ ךכ) ןופפמ עו) עסוו כותככ 1 סוס כ"סו סיס
 לט סחרופכ ןדכוס ללכט סלר) ןר5ס ילוכגמט סמוקו ס"רֶס
 סיסט 26. תיכמ ךלוססט 59פכ1 י'ח ךופ 55 -פיכו 55כ0י 5
 ךולפו 5ןס וקלומ) 19555 ךלוס ןדכוס כככ 55 סכ רד סל
 ךופל עספסמו ךכוסו כודג .כוכופ סוס ןדכיס לכ וכ ל" :. ןויע
 = ךופ סוסו 25 תוכמ קוסכ וסע סוטסוכוכ ךומס סוסכ דע י'6
 טולטוכיע כ"כ קוקל זנופכ סודסל ךועס סוס ןדליס רככ יכ י"פ
 ו יעָכימ םככספ עו) עסוו כ "לד (פ5ק) צץ. :ל'ג ק"ודו
 סמל ו"טרל ספקד כ : ןנפמ עול עסנו דתיכ ןוכסוו ןוס ילסמ
 עיכי 'ך : סודס דע ילככס ןמ .עטנו ול סוס סונס5 סככסד

 ךפוס פוכיפו ₪ : סעלל סתופ וכו ךוללד בקרו סועככ סכד ס'פ סמנט דמכ סופו סיקטקו סועכ סודס ימנ8) ימג ביקכ
 סוס סעודגס סעכס סטעק ךי6ו כוקכ ףכוי יכגד ליו ו'קלכ )"נמ ס'סו ןוסקיוגכ ןיכויקו ןוסנומככ ןוטיב .סנכפמ 6"פמ
 וכג 650 וכ .תסרפכ .בוקכו .ספוגב .ילוימ .סוער כ"ס ףוגכ .יכויפ ספסו

 טע שוריפ
 : ןרְרְנַא םִעָד ןופ רָנייִא דיש פָא ָךִ ןיִּבאָה ייז
 דָנאַל ןיא ןיסעְזג זיא םֶרָבִא מנכ ?רְּּב בש סֶרְגַא (בי)
 ןיִא .ןיִסַעָזְג ויָא טול .גוא רכה יִרִֶ בשי פול ענב
 5 טאָה רע נוא לתא ןולּפ םִעָר ןופ טעָטֶש איִד
 עָניז ןופ ןיִטְלעְצִג טֶכאַמְנ טאְה רע -טֶלעְצְ
 ןיִנעמ .תומָתָּב עני ןופ גוא ןיִנִעוְו רַעָביִטְסאַּפ
 םודס וב ןיִוציִנ ףיז ןיִּבאַה ןיִמְלעָצִנ איד וא
 יל יאו פיר םודס ןופ ןיִנאַמ איִד נוא יש (גי)
 טאצ גיִדְניִז רעד נגא טֶכעְלש ןעוָגןינעָג דוא

 איז סאו םאָד מ טָניִמ םיִעְר ו ישר <

 סתסו 6טמ ךכ סיסו 'ס 55 ךילע 6כקו לכו רוכפ

 | ט'ע שוריפ
 רָעייז טיִמ טֶניִדְניִזְג ןיִּבאְה אייז סאְוְו םאָר ןע

 ףוז ןעַמ טְניִמ סַאַד רָעייַז טאָג וצ דוא יל רלעג
 : בוא טאָגַה ןיִדנאַה ראפ זיִא סע דא טֶסּוויִג ןיִּבאַה

 יא ןיִא ןייז אוצ רָבּומ ןעְטנ ןיובְתַמ זו ןִבאָה
 ןיִּבַעָנ ןייִטֶש אוצ אָר קּוסָּכ רַעָר טמ . איוו נא
 טֶכאַמְג ָףיז טאָה רע סאו טול ןופ השעמ רעְר

 טאָה טול עָשַמאַה ןוזייוו וצ םורס 1 זוְּב ןטְלעְצִג 3
 1 יז רע טאָה םיִעָשְר ןיִנעָז איז זַא טֶסּויִ
 קורו :אייז טיִמ ןָעּור אוצ ןופ ןיִטִמ ראפ טיִנ
 ירח םֶרָבַא וצ טְנאָזנ טאָה טו אג בגא טֶרָבַא לא רַמָא

 טל זא םַעְב ךאָנ מממ םול ד

 < סודס דע לססיו כותכדכ :סודס יטנ6 רוכוס) ך

 פש דו טאָה
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 המ םשֶבִ ןורְבחְּב
 . 6יק ןירדסנפ ק ופ ופ וט 5כפכ תיק פנע ספט סו>ק אך

 םירוטה לעב
 סמי כמ6  לקפילו .סמי\ סמדקו סכגנ! סכופ5 (די) : סיקיל5
 םוככלקס פוכז = פושלספ ליספס ססככ55 סכננו סנופנו סמדקו

 םימכח יתפש
 ויסט ע ליעפ 'יפכ י"טריפ ךוקמ םכומס ופכ תך :ןופמכ ירוופ
 ינפמ סמוכ ףוטמ סיסש ול סכ סז 'וכ עול ו כקכ סמו יפוטש
 עיסס י"כב 'יפ דועו . ססמ דמ) סעז יפוטס ווסט סולנמכ סוסש

 ט'ע שוריפ , 2
 אָד טייִטָש םּורד טָּבייִרש יישר .םיִא ןופ דייָשָנ =

 ןופ ףיז טאָה טול ייָא םּוראוָו ומס טול דִרפַה יִרחַא < =
 טַעְרִיִג טיִנ םיִא טיִמ טאְג טאָה דייִשָג פָא םיִא

 טייטש םיִא טיִמ ןעוג ךאָנ ויָא טול זַא ןיִבוא נּוא
 רעָר ןיִא ץּורית רע זיא סב לא ארי אזי ּףאָד
 בייַה דיִנפ אנ אל ןַעוונ םּורּפ טול ָךאָנ זיִא טייַצ
 נא םָש הָּתַא רָשָא םוקָמַה ןט הֶאְר ןיָניוא עָנייִד ףוא
 הנפש ןיטראד טֶסיִּב וד סאוָו טרֶא םַעָד ןופ הַעָז
 נּוא הָמְלְקְו טייז םורָד אוצ וא הָכְנִג טייז ןופצ וצ
 תֶא ִּכ (וט) :טייִז בָרָעַמ ּוצ נוא הפי טייז הַרֶזִמ וצ
 סאוו דנאל עָצְנאַג סאד ןעְר הו הֶּפַא רש ץרָאה לָּב

 רי ןיּבעָגַסְד ריד ךיִא לע הא ל טסַהעוח |
 יתסשו זמ) : גיּבייִא זיָּב לש דע ררגיק ענייד וצ נא =

 ב

 ףיניע אָנ אש ומעַמ טולידרפה

נע םש הַתאירָשַא םוקָפה"ִמ הֶאְרְ
 .אקפצל מפ תו "אָרְתַא -ןמ יזחו 

 הו שעל 'פ ל המ הָמְדְקְו הבנו הָנַפִצ |
 הֶאְר הָתַאיְרְשַא ץֶרָאָהיִלְּבִּתֶא |

 : םלועידע ךעַרולו הָנִתִא ָהל
 ץראה רפעפ ָךעְר"תַא יתמשומ
 "תֶא תונמל שיא לֶכּוי"פִא !רשא
 ":הָנָפִי ףערז םג ץֶרָאְה רפע
 פולית יט הכל ּהָכְרִאְל ץֶרמּב ךקלהתה
 םֶרְבַא להָאְיו " + הָנְנְתֶא ָךָל יּכ
 רשא אָרְמִמ ינלֶאְּב בשיו אָבָיַ

 "ירא ומ( 'אָבְעִמל
 תא יד .אָעְרא לָּכ תי
 נבל א ךל יוח
 :תי ישאו זט :םלע רע
 +1 \ בב ד'ש 57

 אר ןשי
 אֶל יִר .אָמְב אראה
 תָיינְמִמְל רגל רפא

 ישיר םוק
 םוק זי : ןּונמתי אל 5

0 
 . סרו -: הא
 בתיו אָתַאְו םֶרבא

 מס אָנְבו ןרבְמְב ד יקי <
 .. אחבדמ יהיו

 קיפקד גייסו סיס וככפי ותוכזכמ ס6כס לקפילו ןופנכ  סיטססנפ
 סט ןכיו (םי) : 650 560פי "וגו סכודגס דיס 56 56כעי שליו

 . יישר
 "98 'ס סליו כיתכו ול55 פול סיסט לועלו) . סממ
 רשא (ופ) : (ל'קו .סיס כטכ תר סעט סקוסכ סלכס
 ךערז ךכ תונמסל רפעל 5₪'6 ססכ .שיא לכוי םא

 0 טי'ע שוריפ
 רדניק עָנייד ןאט לעוו יא וא ץרגה רפצכ דערז תא
 שיא לכוי םָא רע דֶרַע רַעָר ןופ בומש איִד או וזא
 ןינעק טעוָו שטנעממ דא ןַעְר ץראק רפע תֶא תונמְל
 ןָלַעְו הי ףהז פנ דרָע רד ןופ בוטש סא ןיִלייִצ
 - = אי וזא רָמולְּכ טֶלייצְג ןיִרענ ףוא רֶרְניִק עָעיִד
 - רבא ןָנעְ לאֶז שמָנעַמִא זַא יִלְניִמ טיִנ זיא סע
 עָנייד ולעוו וזַא דע רע ןופ בוטש םער ןילייצ
 יש פוק (זי) : ןירעוו טלייִצנ ןינעק טיִנ ףוא רדניק

 הבְְרלּוהפאְל דנאל ןיא ףְרּוד איי ץֶרָאְּב לקה ףוא
 וצ עַד נא ד יּכ ייִרָּב רוא וצ וא גְנִעְל ריִא וצ
 םֶרְבַא נּוא דנא לחי (חי) :ןיִּבַעְג יז ךיא לוו ריד
 = יירסמינולאב בש ןמּוקג זיא רע נוא אגנ טלַעָצג טה
 | .חפקפ רשע אממ ןולָפ ןיִא צעדי אה וא



0 

 הַרָּס ב5 יִממִעַד

 אָּכְלַמ עַרָּב סע אָבְרִה
 עשרב = םַעְו :םדִסָד

 בָאְנְש הָמעַה אָּבְלמ
 הָמְדַאְר | אָפְַמ

 אָבְלַכ | = רָבַאְמְשְו
 עֶלָבְ אָּבְלַמּו םיובצד
 ןילָא לָּכ ג:רעצ איה

 לדי תישארב

 = קמ | ךוירא | רעש 3
 מ לַמַעְלְרֶדִּ

 - ספ סניגפ ספחלמ ופפ .+ סלוגמ גנ ןיכוריפ יפיכ יסיו לך

 א \ . . , "= תל 9-1 צא , הי
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 4 ?עדתו לע

 ד"תֶא .הָמָחְלִמ ושע : :םיוג ךְלִמ
 ךלמ .עָשרְביתֶאְו דס ךלמ ערב
 הָמדא = ךלמ | בָאְנְש הרמע
 עַלָּב ךלְמו םייבָצ ךלמ רבָאְמשו
 "לא :ּורְבַח הֶלֶאְיְלַּכ : : רעציאיה

 קמע ל םיובצ

 םירוטה לעב
 ספסל וטט 'זגו כטנס ךלמ לפלמ6 ימיב יסיו סיכ ךומסו. .םכזמ
 כיסכד וכייסו סמסלמל .169ימ- סרוק .ןככק .6יכס9 ןיכילפש זמכ

 ישר :
 .לפרמא (6) : סד5 ספ א . ארממ (חי) : סנמי ל
 םסס ןסככ ךופל לופ ב ססל3פל למלט דולמנ סוס
 ספ לע סיוג ופטט עי סוקפ - םיונ ךלמ :(כ"'כ)
 םיס :וכילמסו .םומוקמו .םומוס סמכמ .סמש 6כקסנמ
 טרו .סומש עב ..ערב) : (ר'ב) לעדס ומסו ססילע
 סנופ , באנש (ב): (עסרב סלפסנס עשרב :: קוילכל
 ןופקנ\ .ףועל רכס ג סס . רבאמש : סיפטבט ובס
 קמע (ג) : לועס ד ספ . עלב / : ס'נקסכ דורמלו
 מע שוריפ |

 פע ןגו ןורָּבָה טאָמָש רַעְדְויִא זיִא ןולּפ רעד סאו
 וצ ַחָבְוְמַא טָעּוּבְנ ןיִמְראַד טאָה רע וא יל חב
 גִעָמ יִדְוִיִא ימי ןעונג זוא םָע גוא יהב (א) + טאָנ
 טביירש יישר < רענש ןופ ְךְלֶמ דעָד לָּפַרַמַא ןופ
 לפרמא רַע טסייה םּורד גּוא דורמנ זיא סַדַלָּפֶרַמַא
 שיימ יא םאר לופ רַמִא טָכאַמ לפרמַא םּוראוו
 ףלאק ןיא סבא ןיפראונ לז ןעמ טנא טאָחרַע
 רַמּועְלרְהּכ . רָסְלֶא ןופ גיִנוִק רַעְד ךויִרַא .ןיבוא
 םעְרְוּופ גיִניִק רד לעַרַת נּוא םֶליִע ןופ גיִניִק רעָד
 סַע .לייונ םָיוג ןיפּורג ןא טאָח ןעָמ םאוו טרָא
 ג ןישְסְנעָמ טליִמאְג ףונ וצ ןיִטְראַד ףי ןיִבאָה
 ןַּבאָה נוא תומוקמ ליִפ ןופ נא תומגא עָביִלְמַע

 יש בו ְּּלְמִא רפ לָעְרִה םעְ יז ָּביִא טָבאַמָּ
 טימ ערב תֶא הָמחְלַמ ןייַא טָכאַמְג ןיּבאה אייָעהֶמְמְל
 גיניק סעה עַשרֶּב טיִמ נּוא םּוְס ןּופ גיִניק םַעָב
 4," א ו

 ךפלע לכו ךככנכ ךג ןפי ס!ס סנטדי ךסלופו ךיקוסנמ לכ רוכזי
 + ופוכ :יסוו (6) =: לונדכ .וכיס36 ססכו ךתטוסיכ סנכככ 5למי

 םימכת יתפש
 : סיס קיד5 ןכ> סדוקד עמטמ סלוע לכ | ןנומדקמ | מלט
 י'קד ב : 5כממו לוכסס רנע כיפכדל סוקפ סל לו רפול א
 סופנכ 5 סמעד ל"כ רכ5 סט ג : סוס לענס ךלמ דורמנ 601
 ספ 5וס סלד רפול 5וס ע)כ ביקכדמ י"טכ קוידד ד : ףפומ)
 לוקכסט י'טרל  ל'נמ ?"6ו רעו 6יס .רמימ) ךוומ 5) סר5
 לנוט כ6נ0 םרדד סקעטר עודוס) 196 סוכ)מ לט ספומפ ריכזס
 מ לט ומס כ"ג 5כקכ בוכוס 5)דמ )"יו 'וכ .סימטכש וומ6
 25 .סוכנמ לס תומס כוקכס ריכוסט סמ ילדו 600 רעו
 5) ומטו עפר סיס 5) רעו ךלממ רטפסו ספעטכ לע .פוכוס)

 טיע שוריפ
 - הָמְדַא ןופ גיִניִק םעְד בָאְנָש טיִמ נוא הרומע ןופ
 בָאְגָש ןיִפּורְג םיִצ ןעָמ טאֶה םּורד טֶּבייִרש יישר
 רָנייִּפ טָה רָע שְטיימ זיא בָא אש טָכאַמ םאָר
 ןַעָמ טניימ פא לָמיִה ןיִא יא סאו רעָטאַּפ םעְר
 םָיובָצ ןופ גיִניִק םעְר רָבָאמש טיִמ נּוא הָּכקַה
 זיִא סֶד רַכָאְמְש ןיִפּורְנ םיִא יִעָמ טאָה םּורְר נּוא
 בּוא ןָעיִלְפּוצ ליִניִלְפ טָבאַמְג ךיז טאָה רָע שייט

 טקראטטג הי אה רע םֶייַה סאד ניר וצ
 םַעָר טיִמ וא לב תֶאְו היבקַה ןיִא ןייז וצ דרו
 לב :רָעוצ ויִא סאד עַלְּב טאָמש רע ןופ גיִניק

 וא טֶפעָהַּב ךיז ןיִבאָה עָניִזאָר אי עָלִ ור הלא
 לאַט םעְר וצ פשה קס לו ןָמְוקְג דָנאַנִצ וצ ןיִנעְ
 דָנּוצַָא םאָד הלמה פי איה םיִרָש טסייַה רע סאו

 ןיִא טָכייִבָש ישר .תַלְמַה םָי רעד ןיִמְראָר זיא
 ןניצנ ןיירא סו רעְר ןימראַב ףיז טאה םּורָא טייִצַא
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 דק6 ןפזכ סיו קמע סוסוכ

 2% ו

 7 לד די תישארב ₪ -

 םָי .אּוה םיִדשה קמ
 *תֶא ודבע הש .תחשע םיתש ד
 הָנָש הרָשעהיַשְלשּו רמעלרדְּ
 הנש הרשע עַּבְראְבּו " : ּודְרִמ
 רשא םיִכְלְּמהְ רמעלרדב אָּב
 תִרתְשְעְּ םיאפְרתַא ּוּכיו ותא

 םינרק תֶאְו םֶהָּב םיִזּוזהְ"תַאְו
 םיָתיִרְק הָוָשְּב םיִמיִאָה
 ריעש םֶרְרַהְּב יִרחַה
 ובשיו ' : רָּבְדִמַהְילַע רשא ןֶראּפ
 .סס ןי)ות 200 ₪ 95 סרעע ספע איז"

 םירוטה לעב
 ימיכ יסיו סיטפוסס טופש יפיכ .יסוו ךדיש| 520 . יכימסד 'ס
 עכל6כו (ס) : וו ססימיכ ספיס סלוכט םכדמכ 'י6דכ 'וכ וו 6

 םיומכת יתפש
 חגו 5 סט)מ6 | עולכ רפפנט ומכ וקעטר לע חיכומ סיס
 סעודיס 5'סכ סודטס כתכנש יפכ כ"כ (6"טר) זך : סט י"טכופכ
 וכ פ 'כל סידטס קמע סו סיס סוקמ סוילכ כותכס 'ופ 591
 פ'סו וכט לפותס ט'ע ו)ט ס5עס סט 'יפ ברסד לנו (י'הנ)
 ןכפי 5 יכ ן : רמ6 סנע סוס 9 ןוסו ומס ךכ סידטס קמעז

 לוסט סכומ .5וס חלפ וכ 'יפ ז :
 : סול יעכומ סי וכ כ'6ד וכות) סיס ךטמנמ 85 סוס ומנע
 סנט סכטע סופס ןכ 6כקמס טכפת 65 ןדרמכ פלפכ לכ ה

 סנט סכטע עברסכו ודרמ ןדכע) סנט סרטע .ט)טכ\ ודכע =
 ומכ סנט ג"יכַו רפו) ול סיס כ'5ד 'וגו רמוע)כדכ 5כ ןדכפנ
 סמד כ'כ ןדכמ) םלפמ ךכ) סנב סרטפ עכרסכו כ'מ5 טקנש
 656 ליט)ד סנט בי ןתו66 י6ק 65 ודרמ סנס ניו כופכמ
 ךכ רמ6 רמ5 סנס ג'י ןקומ לעו ודכמ ןמלע ינפכ סנש ע'י
 סימוסו סיפפכ 6כס כותכדמ קוד י"טרד כ"כ ט : סנש ד"יכו
 סימוסו סיפפכ כיפל סילכדס סנו תטרפכו סיזוזס ןסייכב כוקכו-

 טע שוריפ
 הָנָש הָרְשע סיִּתְש (ד) : הֶלֶמַה םָי רעְד ןיִראּוָוְג זיא

 גוא עב םיִכָלִמ פיר ןיכאַה ד ראי לע
 ןופ ךֶלָמ רעָד גוא רֶבָאְמָש נוא בָאְנָש נוא עַשְרַּב
 וצ ןַעוַונ גיִנעָט רָמְנוא ןיִנַעָז נוא םִא טֶניִדְנרעוצ

 גוא הָנָש הרשע ברכו (ה) : עונג דָרומ איז ןיִבאָה 0 ּוררמ ראָי ןָציירְר נוא הָנָש הרֶשָפ שלש רמו /
 רָמועְלְררּכ ןמגקג רַע זיא אב רי יְןיִמְצְרִעּפ םַעָר יא
 טיִמ ןיִנעָז סאו םיִכְלמ איִד וא ותא רָשַא יכלה

 ןיבוא םאְוו םיִכְלמ וורד אי ןעָמ טְנייִמ סאד םיִא =

0 

 : 1 1 תלמה

 אמ רַתֶא אה אילקמ
 | ליתרמ \ : אהל
 |. וחלפ יש רשע
 "רשע תלת רמעְלרַדְּ
 לע :ָבְראְבּוה: ּודָרַמ ןינש

 . אָמֶַא ןינש ירשע

 : איבלמו -רמעְלְרדכ
 אָיִרְּבִנ תי חמו ּהמעה

 .סנרמ תורתשעב יד +
 .:אְָמחְבַד אייק תי
 הושבה ינְהמיא תי
 | יִאָרּוח תו ו * םיֶתירק

 .'ריִעָשְּד ןוהךּומב יד

 | ףימסד ןֶראָּפ רשימ דע

 = ּובָתַו ז + ארבדמ לט
 ותאו

 : ספט וסיקזמ ךלמל ד"יכו (מ"י כ"מ) ךדופו 5כס פר 'כ , סלספ
 | .ךק ודיכ ופנו וסיקומ לט םומושס ולכט סטכ ךג לנו כיכסנס

 יישר
 סנרס סוחט וכ ןיסכ סע לע ומט ךכ . םידשה
 לפסל .חלמה םי אוה : סכלס סי סדנל יקרדפו ה
 ףמוס "מו .קפמס סי סטענו וכופל ן סוס ךטמנ ןמז
 + ולות) : סילולי ז וכפמכו ויסוכיכס .סילולס ועקבסנס
 פס סיכפ 'ס . ודבע הנש הרשע םיתש (ד)
 חלש - הנש הרשע עבראבו (ס) : כמוענכדכ סל
 יבועב סנכנ סטפמס לעב סיס סוספ פל למועלרדכ לכ ח
 םיזוזה : 2 ספלט 5 .םיכלמהו : סלוקס
 לא : : ססלק לס . םררהב (ו) : סוטוזמז זמ סס
 ןוטל פיפ ןיסט  ימס לפולו .לוטיפ .ומוגלסכ .ןראפ
 ילומס סכממ לטו ומס ליס ןכספ לס רוטימ 56 י רוטימ
 סיכטס ל36 ומס לכס סיטס לטו ומט לככ ןדרי לכו ומס
 לע 5901 י"כרפ סטקד י : סיפוזמו ונייס סוזווס ילדו סימוזמזו

 ט'ע שוריפ
 ךןיִנאָלָש ןיִּבאָה איז כא םיאּפר תֶא וכי ןנאַמְש ג זיא
 :םינרק תורתשע ןיִא טְנאוונ ןיֶּבאָה סאו ןיֶניִר איד
 םַעָד ןיָא םיִזּוז הָמּוא איד ןיִנאָלְשְג ןיּבאָה וא
 ןיִּבאָה סו םיִמיִא איִד נוא םֶה טְסייַה אונ טְרֶא
 יִרוחה תאו : םיתורק הָוש טרֶא םעד ןיא טנואוונ
 .4 ריעָש :גְראָּב רֶעייִז ןיִא פררה םירוח איִר נוא
 טאָה רע סאָט ןֶראָפ ןופ ןולפ םַעָד יב ןֶביַפ לי
 "דַעְר אייַּב זיא רָע סאָוָו רָּבְדמַה לע רָשַא לוא ןיָסייָהְ

 לוע* .

 דיוו ךיז פאה ב וא ובּושיו (0 :רָבִדִמ

 -דתֶאְו
 ליא רע

 ואביו

 ₪7 י



 גולּב ל רש |
 וחמּו סקר איה
 האמ 7
 ביִהָיְּדהֶאְרומַא תיא
 קפנו ח + יִדָ ןיעּב
 -- םודסד אָּבְלַמ

 מו המומעד ו

 אָכְלַמְ המדאד
 עלבה אָּבְלַמּ םיובצד
 ורד רעוצ | איה
 רַשיִמְּ אבְרְק ןוהמע
 םע ₪ 1 אלקמ
 אָּבלַמ רמִעְלְַדְּ
 אָּכְלִמ לעת סלע
 לַפְרַמַאְ ןיממעד
 וירא "לבב אָבְלַמ
 הָעָּבְרַא רָמְלאד אָכלַמ
 :אָשִמַה ליבקל ] ןיבלמ

 ןיריפ אלקה רשמו י
 ." שר

 לב

 םָיוג ךלמ

 ןיריב

 לוכו ומס לב דג .לעב ןכו

 יה ול "4 שייר לש לאל ל ו ו

 42 7 ךלד תישארב <

 שרק אוה טּפְשמ ןיעילא ואבו
 םג יקלמעה הֶרָש-לָּכתֶא וכו
 5- ןֶצְצַחְּב בשיח ידמָאַהְיתֶא

 קיו ₪9 ו = 5

 7 אס <

 ךמט לו םדסדלמ אָציו ח
 "דש םלבצ ךלמו .המדא .ךלמו 5

 וכרעיו רעצהיאוה
 תֶא 5 1 םירשה קמע הָמְחְלִמ
 .לערתו םליע למ רמעְלְרַדִּ

 םִתַא

 רענש ךלמ 5רמַאְ
 העברא רַסְלֶא - ךלמ  רויראו
 קמעו < : הֶשַמְחְהְתַא םיִכָלִמ

 םידשה
 ירק םיובצ

 תבש םימכח י

 וסוונימ דק 6. כ'קו לוכימ סנכתמ יפנ סרממ ינונ6 םלמ דס5 לכו רומימ ןוטגלוספ ס
 : 'ןכוונ5 כעולו פ" רוטיפ וסוכופ 169 ינטס יסדו בוכימ וטורופ רכדמכ) ומכ רנדפס 355 . רבדמח לע 2 וילט ומט

 דק אוה םכשמ ןיע 60 : סכנמ סממ וילעו 65

 ףוסוססכ .ומגרס ,סולקנוקו - סכולמ ימ :ססו ןיעס וקופיקספ לע ספ ספסל קס ססמ ןידיתטסדיספס סכ לע
 < סמ לע פרקנו קלמע .דלוט 5 ןידע . יקלמעה הדש :טפטמ לכל סכ .סינכקסמ סנידמס .ינב ויסמ .סוקמ
 : דיס

 ט'ע שוריפ
 טָפשִמ ןיע טרֶא םעְד וצ ןַמּוקְג ןיִנעָז אייז נוא ראב
 טֶס יַה .םּורָד טֶּבייִרְש יישר .שדק זיא פאד אה

 ןּופ לאו אווקַא שטיימ זיא סאָד טָּפָשִמ ןיע טרא םאד |

 םַעְר רַעּביִא ןיִלַעוְ ןרַהא טיִמ השמ ליוו טָפֶשִמ
 הָביִרַמ יִמ יִד ןעָמ טֶניַמ סֶדְיִרעוו טָפָשַמְו לאו
 הָנָרִמ רַד ןופ טייל אד לייונ זיא שרי ָּהאָנ וא
 טָפָשִמ ןָכיִלְמיִ וצ ןילמאַ יי ןיִמְראַ יז ןינעְלּפ
 עַל יקלמַּה חרש ָּב תֶא ןיגאלשנ ןיִבאַה אווז בוא וכ
 סו דָנאַל עָצְגאַנ םאְר מל למ ןופ ררָלַעָפ
 נא יִרמָאָה תֶא סי קלַמע וצ טרעקג ָךאָנ רַעָד טה

 ןיא ןיסענגןיִנַעָז איז םאונ בשויה םיִרומא איָד :ףּוא-
 דב נא סורא זיא רע נוא אצג חו :רָמְ ןוצָעה |
 רד נא הרוע ןופ למ רַעָד וא םודָס ןופ ףלט =

₪ 

 ..רוו םיכלמ העברא (פ) : טפפוסיכ ('כ ס דכ) פלמ פכקמ :ידג ןיע פוס ,רמת ןוצצחב
 מ ְע שוריפ :

 רַעָר נּוא םִיובָצ |ופ ךְלֶמ רַעָר נּוא הָמְדַא ןופ פק
 באה יוז נוא וכרט רעוצ זיא סאָר על פ ּךְלַמ
 : םיִריָש לאָמ יא הָמָחְלִמַא איז מיִמ טכערג א
 - וא םליִע ןופ ךלמ רע רמו לְרַרּכ טיִמ תא (ט)
 רַד לָּפְרִמַא טיִמ נּוא םיוג ןופ ךָלָמ רעד לַעְרִת טימ
 רַסָלֶ ןופ גיִניק רד וירא םימ נא רענש ןופ ּףלמ
 איר ןיגעק םיִבְלִמ ריִּפ אוְד הָשמָהַה תא ובל הָעְּבְרַא

 ג ל הפ איר עָשֶטאַח טביב ישר . 4

 טיס ראפ ה טראפ 5% מאָה נע
 ב  ןייטש טעו רמייונ דו וז וז ןנאי ף ָךאָנ
 < רעב ןח טראָד ןנעז םידש ןופ לאָמ רעד וא

4 



 : ודיכ ולפנ| ססל36 לע 165-

 - ךלרלי ךלר די תישארב

 וסניו רמָח תרָאְּב תַרָאָּב םידשה
 הָמְש"יולפיו הרמעו .םרסיחלמ-

 : וסנ הָרָה םיִרָאָשִנהְו

 "תֶאָוהְרִמִעִג םֶדְס ט שכְריילָכייתַא
 "-תֶא וחקיו * + כליו םֶלְכָאילָּב
 םרבא יהא ושכרתאאו טול
 : םרָסְּב בשי אוהו וכליו
 ירבעה .םרבאל דנו טילפה
 ידמָאַה אָרְמִמ יִנלֶאְּב ןכש אּוהְו
 . 6 סדנ טינפס 6גיו את

 סמטכ 6"ררפכ . טיכפס 6כיו (ני)

 םימכח יתפש
 סס עכל6ד ןנוסל 6 יכו 'ד רמומכ ךור5 סמל י"טר) סטקד כ
 ק"עו סיככ 'לכ קורפַכ רמלנ סמ) לכ"קד ל : 'וכו כ"פעמ ס'ל
 סודס ךנמ .וסוני] כיתכ סמל כ"5 ספ ויס למס לט תוכסכד ןווכ
 ךייק סעיכט 3 יכסד ספט ועכטוו ל'טס ספפ ו)פיו סרומעו
 רמקכ ועכטסכ סט ופמ 69 סמ) סיס לממד ןויכ ק'עו למהכ
 6) סמל יפנ ןכופמ כ"5 'ןכ סכרס פורלכ פ' עיט ונווסצ
 פרק סמ) כ"5 "קד מ :ךר טיטס סיס ד ועכעוו בות
 כמה פוכסכו ןסמ רמחס לכ ןונטונ 6501 כמק קוכלכ פוש
 :ל"טרסמ ,'וכ 6'מו רמ5 ןכ3 טיט סוסנמ ויס דועתס עמטמ
 וקמ .רס6ו סנ ך6 ר6שיו כיקכ 6סד לוכמס רודמ טלפט 6) 1

 ףוסכט "סט סלססל סכס ןיכ קוניס םיו . ספוסכ 6'ס

 םירוטה לעב

 ךַמ .ןקסמ ריב
 - םודסד אָבְלמ וקרעג
 ֶמַת לָפְּו הרמעו
 אָרּומְל ּורָאָתְשאְד
 תי ובָשּו אי וקרע
 ה אָניִנ לָּכ

 וחקי] אי

 לָּב "הרמעו
 : -" ןוחלָבימ
 תי מול תי וכָשּו בי

 5 ף יהוחַא דב הנינק ך

 אּוהו "ולאו םֶרָבַאְד אביו .
 אָתַאְ 1 םודסב בַתָי
 םֶרְבַאְל יּוְו אָבוישמ
 ירש  אּוהְו  הָאְרְבע

 ירשימב יח חא

 ומט וליפס 36כיפ םופנלכ זמ5 ומוקממ 56903 ס"3קס ?יפסס
 י"שר

 כ'פעפו ויס סילוכנט ךעידוסמ סיטפומס וסלג ב כ'סעסו
 תראב תראב (6י) : ססיכסל ףודכלמ ססרכס ענמכ לל
 סמדס סטמ ןילפוטט ספ ויס סבכס קוכלכ . רמה

 לכנומ סימס סיסש סדנ6 םכדמו . ןינכ לש סימל
 ויסס .יפ) זמ ספמ .95ימ סודס ךלמ) סג טענו ססכ
 פוסמ ססרכס לינס ןיכימלמ ויס סלש ןס5קמ סומוסב
 ונימקס :כמסס ןמ סז פניס ןויכו םסס ןטככמ סודסכ
 סלכ .וסנ לס . ופנ הרה : (כ'3) עמפמל ססלכ3
 סל לופס .ססלמסב .ד'מ) .סכיללט .סביס לכ רס) ומכ
 (וז ס'ס) 335 סטסלכט ר'מ) סוקמב .קדמוע .סביסס

 טרפמ ויפו לס 56 ומכ וס רס) ומכ סכס ילו סיקסס ח"קפ סדוקנו (דוקנל ס"ס) ד 'פל סוקמב פדמוע סניק
 ומכ וגוכספ סלכדמס 15 סכסס כוקכל סקסככ "ס ןפוק סוספכו סלקס לס קנמ רטסכ סגדמ6 לכמ 656 כס סזיסל
 ססכפב םכופמו עודיס .כס וסופל עמשמו (כסל) לססל ומכ וס כססס 6
 סודסכ וקכיפי ₪01 ול סל:

 מע שוריפ
 פר ןופ .טְנִעְלְפ ןעָמ סאו רָביִרְג רפה תא
 רדמ רַעָד נוא . םיִנָיגְּב איִר .ּוצ .םויל ןמעָנ
 ןטעָנְקג סוא יז ןיִא ןעוונ יא םייל סר טּבייִרש
 ןלאש | ןיירא טרָאָד זיא םודס ןופ ףַלָמ רַעָד נוא
 סַנָא םיִא זיא סע נוא ןיימש טעוו רטייונ יו וזא
 לייוו ןָנְנאָנג סורא טראָד ןופ זיא רע זַא ןהעָשג
 ןָּבאָה סו ליטא תומוא יד ןשיווצ ןעווג זיא סע
 סעְד ןופ ןְראוָוְנ לּוציָנ זיא םֶרְבִא זַא טייל טי
 רַעָר א ןהעְע ֶבאָה .ייַז זא וא ןֶבוא ףלאק
 ןּבאַה םייל םעְד ןופ ןננאנג סורא זיא םודס למ
 ףוא םֶרְבִא ןופ סַנ םעָר ףוא טביילגנ ןוש וו

 יפ . םודסב בשוי .אוהו (כי) :
 כוסכט סוסו .סמסלמס ב ןמ םלפט :גוע .סז ופוטפ פל . טילפה אביו (גי) :

 ט'ע שוריפ
 - וא יחקיו (איו :ןֶראוָונ ןפאלטנא ןנָעְד ייז נא סו
 ייָרְר אִד טיִמ רָמּועְלְרֶדּ 2 מנ אה יז
 ןָמּונָנ וצ ןֶּבאָה םיִא מיִמ ןעווג ןנעָז סוָו םיִבְלִמ
 יופ נוא- םודס ןופ ץמוג םֶד ראָנ שוכר לכ תא
 גְראונ ןסע רַעָייִז ראָנ נוא םֶלְכָא לָּכ תֶאו הָרומע

 "תֶאְמול הא וחקיו (בי) ; ןננאנג קעווא ןנעֶז נוא וכל
 7 הז טימ ןמּונג ןֶּביִּיַה יוָז נוא םרבא יחא ּמ ושכר

 . ראָג טיִמ נוא םֶרְבִא ןופ רֶדּורְּב םַעָר ןופ ןוז םִעָד

 ..בשיי איה  ןנְנאָנג קעוָוא ןנעְז ייז וא וכליו ץמג ןייז
 סוָו זיא ד ןעוָוג םֶרוג סֶד םיא טאָה רַעְוְנ םודסב
 \ זיא- רע נּוא אכל (גי) : םודס ןיא ןסעְזג זיא רַע



 יהּוחַא = הארו

 רָגְְד יהוחַאו למשא
 ל:

 . 22 סירדנ 55 קייו א'ת

 . !ךימ .ס"כקס וטלפו

 יישר 0
 וסוגכס קלע לסטכ וסזו סיפפכס לפימ לססנ גוע קר יכ
 סיגלק סורסמעב סיספלס וכסקכ ויריכסו לפלמס
 וסח לוכמס רודמ יכלפס גוע סז 0" םרדמו , 5מוסלמ
 ןיוכפמו 'וגו ןכסכ ויס ם סיליפככ כמסנט סישפכס לקימ
 רכעמ סכפ .יירבעה : סלמ ₪5 ספי ע םככ8 גכסיש
 ומע וסלכפ . םרבא תירב ילעב +(כ'3) ססנס
 סלימס לע סלע 5 | ופימסם רסס לכד 0'ס) ילכ |

 ומוגלפכ  .קריו (די) : (לס6מ סוקמב סרופמש ומכ
 ןיידופ ככס סכילמס יפוקילסו (וכ סכקיו) ןכו וילו 5
 סילסק) ןכו יכלס קיכ6 (וע םומט) ןכו סכולע יככמכ
 6"ס) .כיפל וכנס . ויכינח : לוגסו םינָח קכסו (ס5
 םסינכ סלססס ןושל סוסו םוממל וכנסט רזעילפ סז (יכק
 קו סכ דומעל דיסע .לוסע  םוכמוסל לכ 8 סדפס
 סיפסס) סכזמס םכנמ ([ רכדמכ) רעכל ךונס (ככ ילטמ)
 (ןטסכיכבעטנול) ר'יילנכיס ול ןיכוק ז"עלכו םיכס םכנס (5
 :(ןטכיולכ טלסמ ןטטסרע .סו5) ר"יניירטסיס "כ "סרבו
 לועיפפ וכמס וגיסוככ (כל סיכדנ) . "ונו רשע הנמש
 ספ .ןד דע :ופס לק 'פינ ןינמ סוסו חף סיס ל
 לגע ספ דימעס) ומכ ןחיסעמ ק | סללמ וחכ סנש

 == ל ףל ריתישארב

 א.
1 
- 

 סבא עמשיו 7 : םֶרְבַאהתיִרְב
 .ויכיִנְחְתֶא קרי ויִחא הָּבשנ יכ
 שֶלְשּו רֶשַע הָנמָש ותיב יִדיִל

 תואמ
 םירוטה לעב

 . סילטוכימ פינפס 55 52 35קזקיכ ןכו

 םימכזו יתפש
 פיקנע ונייס סיפפבד כ'כ ןכ5כ ויס סוניפנס פלנט כ": סכפכ
 ןקופמ ר6טנ 5וסו לוכמס לודכ ויסט סיקיע כ'ג סס סיניפנו
 שטר 'ופדכ סנוג סוסש םג ך6 ר6פיו 'ופו לוכמס רודכט סיקנע
 פול ן) : סכיתכ ות רט6 סומסכס םכוטמ 'יפ ופ5 רספו
 8 כמו סככ5ל 530 גוע) סיס סע סמ| טכדמס יפ) םלפל
 פכ סמסלמסמ טלפט ןוט6כ 'יפ  ופ) םמלטכ .טו> סכטנס
 וגכסש ווכוכסו לפרמ6כ סמקנ סטעיס ליכטכ סרָב65 דיגסו
 :'וכ ןיוכסמ 9%5/ 696 ול רמ5 סמל םכדמס יפ) 595 ויפוכ5
 קוכ5  טרפ)ו קומד) ןופו קלטכ תטרפכ י'סכ 'יפד %ס ם
 סב קנווכ ספלנ . יכרסכ ןיודוש ווכינס ת6 קכיו ןוכלמ יככמ
 לכנ נופר ווכונמ תש כיתכדמ ןויז 5 505- םרפג 5"5 5כסד
 בכססמס סלהסכ סטקס 690 ידכ ןווז "לכ קורל לכ טלפ)ו קוחדל
 פוס סוקמ לככ וטוטפ פמ6כ לכת םופכקמס ןתו6מ וטוריפ לע
 ןופו םנטכ קטלפכ י"טכ .עקנד וסו) סכסמ דכ) סקכס ןוכל
 = ץכסמ צץ : כת 'יפ ס'6כסכ ןויעו . קודו 'וכ טרפלו קומדל
 "גו כסע סנומט רמלנט וטוטפ ודומ 59 ןו 8רקמ ןיפ 5סו
 רמ6לו ותוכ ינכ ויס סוס לפסמ לכ יכ ייסכ וניכר ססכ 'יפו
 סיפעומס לכ  וכזמוכ סו ןגקולו ןטטימ .סממלטע זרדונס
 רזעופסו 6זס ל6שנו 'וגו 6כוס 2ופס ומ גיתכד סרות ןידכ
 סיכנמס לוסכס9 ידכ ומע וב)ס ח'וכס לכ י6דו (ק'ג) . ודל
 סקול קננמ כ"ג סיס ודכ) 5וסד ג"עלו ודננכ וקזססי למ
 ו 5סיע סנס כיקססכ ודכ סמק פ'פ 'סל רוטעמ ןופ יכ

 לה ('ק ק : רזעיט6 לוכסכ .סוס )כסט ופכ) רזעיפ5 ןונמכ םקל ךכנו 'וגו כרוס ךל סיט ןונטכ עכטס ןמ םוקומפס |
 טע שוריפ

 טְּבייִרְש שֶרְדְמ רָר . רֶניִרְטְנא רָד פלק ןמּוקנ
 ןופ ןָראַוָוְג לּוצינ ויא רע סוָו גוע ןעָמ טְנייִמ סר
 טאָה רַע נא ירח סבל די לובמה רוד םַעָד
 םיא ןעָמ טאְה םּורר ירבעָה םֶרְבִא וצ טֶנאָזג

 רָהְנַה רבע ןופ ןַמּוקנ יא רע לייונ ירבע ןפורנ
 ישר . הָיְבַש רַעָר ןיא טול ןמּונג טה ןעמ וא
 לאז םרבא זא ןעונג ןיובתמ ףיז טָה גוע טביירש
 לאָז וא םיִבָלִמ ריפ יד טימ ןטלאה הָמְְלמ ןיינ
 ווא ראפ הֶָרֶש ןמעְנ רֶע טעו ןרעונ תינְַהג
 ןולּפ םִעָר ןיא טור 8 נּוא ןֶכש אּוהו
 אָרְמַמ סו ריחו לוכשַא יחא "וומָאְה אָרְממ ןופ
 רָנָע ןופ גוא לוּ ןופ רָרורְּב רעָד ןעְנ א
 ןעוונ ןנעז ארממ נוא לוּכָשֶא נא רָנָע ייז נואס
 תיִרְב תָבּכ םֶרְבַא טימ ןָּבאָה יי טךכא תירג למ

0-7 - 
 + ו

 ש'ע שוריפ
 םֶרְבַא זא נא ויחא הָבְשִנ יִכ רבא עמשר (דו) : ןעְוְג

 ןֶראוְנ ןֶנְנאּפנ זיִמ טניירפ ןיינ וא טְרַעָה רעָר טאָה
 יִדילָי ןננגי עָניז טֶנִפאוָוג רע טה .ייסיננ תא קר

 ןראוונ ןֶראָּבִנ זוה ןיא םיִא ייִּב ןנַעָז ייז סאו ותיּב
 2 ןהַעַצְבַא טיִמ טֶרָדְנּוה ייִרְר תיאמ שלו רשע הָנומַש

 ןושל זיִא סֶד טי שימש סע טביירש יישר

 = םיִא טאָה רַע סו רָזעְיִלָמ ןעמ טניימ סֶד ףונימ
 טָח .רזעיִלֶא טְראוו סָר גוא ןעוננ תוצמב מ
 רָמּוְּכ ןהעָצְכַא טיִמ טְרְדְנה ייִבְד לאָצ רָ ןיא
 .נוא ףחדנ ןָמּונג יז טימ ןיילא םיִא ראָנ מה רע
 ישר . ןֶר טאָטְש רע וב טנא ָףאָג טֶה רע
 סורא חפ יי ןראּוננ ףאלש וי טְראָר טָּבייִש
 ןלעוו רדניק עָיז זא האּובְנְּב ןהעממ טָח רע
 : םיִבָכּוב תֶרּובָע ןייַא רֶפ בלאקא ןַלַעָטֶש טֶראָד

 2 2 וו וע ל ב
 יִלַעָּב קו רגע יאו לּכָשָא יתַא יט מ בפ | איב | , ₪2 0
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 :הליל | םֶהיִל

 קמע אוה .הָש קמע
 יכלמו ל יסנפ דג ףיחיו א"ר

 םירוטה לעב אוה
 "ספט 608 לכטכ ." קסמדל ס6)קמ  סלת6 יתינגסו | ךדילו 520 'םמכ סילש . קסמד (זט) : ליפס סתכוס כמ6

 : ור םימכח יתפש
 (מ'5ק) .ר ::סכוס דע ספדליו כיתכ .יכס 9" .ןד דע ףודרוו
 וודכעו סוס סעט ןוס כוטו סולל קונסס סוסי סולס יתלככ 6
 ןידכעו .6וס .סטמלד6 י5ק וידכעו :לוסו = ₪ ::ןוכלמל ףכש

 : סט םויס) סדיסעמ 0"ע סם לע
 . ךלמה קמע

 ט'ע שוריפ
 טֶבַעְנְק עניי טיִמ רע נוא וידבִמ אח קלי (ומ)

 רַעָד יוָו וזא טֶּכאַנ רַעְר ייַּב טלי ּוצ ךיָ ןֶּבאָה

 יו ןליימ וצ יי וו אנ ןגאָי סו יד ןופ זיא רָמַמ |
 ןלאָז אייז א טנא ָךאָנ ןֶרעונ סאו איִד ךאָנ
 עָשמאח נּוא רַעָחא רַעָר וא רַעָחְמ רע ןפולטְנא
 טיִנ טֶראָפ יז ייז ןֶּבאָה ןראווג רָמְצְניִפ זיא סע
 שֶרדַמ רַעָר :נוא ,ייז ןנאָי ךאָנ וצ ןופ ןטיִמ רפ
 עָטָשְרֶע יִד ןעוְנ 1יִא טבאנ יד םאָר טָּביִרש
 קח מש רַעָד זיא וזא נּוא חַסֶּפ ןופ םֶכאַנ
 ןראוָננ טעיִמ וצ זיא הפופ טבאנ יד לכ ו
 איִד ּונייַה םיִסיִנ ויוָצ ןהעָשג ריא ןיִא לאָז סע
 סוָו סָג רַעְד ןהע יש זיא טכאג עָבְלאַה מטע

 ןופ טֶה :נוא םיִכְלְכ דיפ יִד ןנאָלְשִג טָה םֶרְּבַא
 טָמאָו טָבְלאה עְרְדְנא יר גוא טול ןעוָג ליצמ 1

 4 - ב די תישארב

 : יידע דריו תואמ
 כ -- אּוה

 לאמשמ רשא הָבוהְידע םפדריו
 שכרַהלָּכ תֶא בש י :קָשָמדל
 בישה ושכר ויַחֶא טולתַא םגו
 : םעהְדתֶאְו םישָנְהי"תַא םג
 א ירתא והארקל םדסידלכ אָצמ '
 מעְלררְּכְ"תֶא :תוכהמ ובוש
 - ותא רשא .םיִכְלמהְיתַאְ

 סןספ '6 סיר םוב סכלמד ססיכ םיכ

 4 ?ק קל
 כ פתויסז .
 2 אוה :אָיל 0
 דע-ןוגפּדִרו .ןונוחמו

 אָנופצמ  יִד . הָבּוח
 .תֶי בַתַאְו זט :קשְמַדְ
 טול תָי ףאְו אנ לָּ
 הנינלו יִהִַא רב

 קפ יג : אמש

 םּודָסָד אָכְמ

 .בָהָּ רַתָּב ּהתּומדקל

 תי יהממלמ

 קמה |

 םהילע קלחיו (וט) :(0  ןומדסנס) "וטוטפ פל .
 ו סוס קנסוו סכקפס סרס -ךכדכ סליל ססולע וידבפ

 ִסז ןימכוכטכ רך סיפדלנס .לק6 .סיננפסמט .סיקדוכס
 בלמ ענמכ 5 סכטסט רסס כמולכ . חליל :ןחכל סח ןפכל
 . הבוה דע : סילנמ לט סניל ש ונהל ול סבו רמטנ מפס ויממו םכ

 כ ספענ ןוטסלס ויפסבו .סלופס קלמכט "מא .. ספד
 יסכוס סלוק ןדו סכומ ומס סוקמ ןיק

 .:לוטכמ .לכמו וגליל יונפ סככמ רמימכ ומוגכסו ומכ :ךכ .הוש קמע (זי)
 קמע "מו . ספ קספ) \ ךלמל דסוומ סוסמ סינק סיכלט

 ט'ע שוריפ
 -ןיִא סנֶא ןהעָשג רי ןיא לאָז םֶָע זַא טראוננ טה
 ןנעָו םיְִצְּפ ןופ םיִרוכּב יִר סו יא סָר םִיְצִמ
 ןופ טאג עָּבְלאַה רֶרָרְנִא רַד ןיִא ןּבְרְמְשג םוא
 .נוא רכו פפר יז ןנאְלשג טָה רע, גוא סב
 סו אממ שא הָבּוח זיָּב טאג ךאָנ ייז טה רע
 "+ קָשְמַד ןופ .טייז רגיל ער ןופ זיא טְרֶא סֶד
 יפאוו ןֶד טאַמש יר ָךאַר זיִא סע טּבייִרַש יישר
  דלּוש ןושל ּויא םֶר הָבּוח קּוסָּפ רֶ ןֶא טָפּור
 - תַרּובָש ֶרֶא םעָר ףוא ןבאָה לֶאְרְשי יר לייונ
 רֶע נוא שּכרָה לָּכ תֶא בֶשינ (זט) טנג םיִבָבּּכ

 , אש תי ףַאְו ביתא

 .אָיבלמ תיגרמוע לרב ,
 -אָנפמ רָשיִמְל המע יד

8 
 ו
. 
/ 

\ 
' 

 = יִחֶא פול תֶא םַנ ּבאָה םֶר ראָג טרעקג רֶדיוו טֶה

 : "רש טאָה באָה ג נוא מול וא :נוא ביה ושכו

 1 ו פד - קל סר וא רבי



 - אָקיִר תיִּב רַתֶא אּוה
 ִּבְלַמּו ..תי + אָבְלַמְד
 םקצוריד אָכְלכ קדצ
 אּוהְו רָמְחְו םחְל קפש
 לא | םֶדְה טפשמ
 ּהָכְרבּו .טי + האל
 םֶרְבַא .ףִרְּב .רֶמאַ
 הנק .הָאְלע .לֶאְק
 : ארו = אמש
 הָאְלע לֶא רבו ב
 יב - אַ .רסמד
 אָרְִע.ןמ דח חל בה

 אכ + אָלַּכַמ

.. 
. 
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 אצה םֶלָש ףְלִמ קֶדְציִּכְלמּו
 : ןוילע לאְל ןהכ .אוהו יו םתל
 םֶרְכא .ךורּב -.רמאיו -ּוהָכרְבִיו ₪
 ןיילע לֶאְ

 לע לא
 :לכִמ רשעמ ולןתיו הדי היִרְצ
 דלא . םהסףלמ רמו שש
 , לע סיר 56 ךודכו , 2% תוכת סע סיְכדנ וסכלְביו . כל סיר ןק> 5 .א"ת

 םֶרְבַאָל .םּודְסִד אָבְלִמ .רַמָא

 15 גס

 ר

 :..ץֶרָאְו םימש הנק
 ןנמיירָשַא -ןוילע

 םרבא

 בה

 םירוטה לעב
 .סלפ ךנפ (הי) : קטמדל :6משמ לש6 סכומ  וסזו )ג קטמד>-
 .ןויפפ 565 סלכ5 ךוככ (טי) : םכ ןכ סט סזט ך) למול סט מ"ל
 וסל 'ס.ךוככ .ס"כקס5 סכלכ ססכ כופכט סלותכ סיקוספ .'ז
 . ססלָכ6 יכדמ יס56 'ס ךולכ למל . ןוטע 56 ךמכו .סש

 יישר
 ססולע ססלכ5 .ת6 ,וכילמסו סומופס לכ ספ ווטוסש
 פוס 5'פ . קדצ יכלמו .(קי) : ןמקלו סוס .פוטנל
 סיפוע- ךכ: . ןייג םחל : (05 סיכדנ) חג. 8 סכ ת
 גכסס אלע וולע ובלכ .ןיסב ול ססכסו סמחלמ יטיגיל
 וכוכקימ סוכסנס לעו תוקנמס לע ול זפכ ח"פו .ןיככ פס
 סיטספ) ומכ -. ןיראו םימש הנק (פי) : ּונָב ספי
 : ולפ םויסל ןלנק ןקייפע י'ע ןכמו סימס ספוע (ומק
 ךְנמק (לי עפוס) ןכו ., לינסה לכס .. ןנמ רשא (כ)

 ט'ע שוריפ
 םיִא ןנעק נאג סורָצ .יָא םודס ףְלָמ רעד נוא

 ָךיִז טאַה םֶרבָא זַא םעָד ךאנ תיכַהַמ יבוש יִרָחֶא -

 לכ פער רֶמעְָּב ןנאָלָש וצ ןופ טרעקג רָריו
 קמע לֶא ןעווג םיִא  טימ ןנעֶז :סו םיִּכְלַמ יד נּוא
 טעו -סִד למה יקפע איה לא ביג :םּוצ .חש-

 קר יכל וחי) + ךְלִמ םעד כ לאט רַעְד ןפּורנ ןא |
 נוא ַחנ ןופ ןוז רַעָד .םַש זי סֶד טָביירש יישר
 לכ רָב פלש דל קָרָצ יל ןפורנ םיִא טה ןעָס

 טור ןנוצְנ סור טה ב פחל איציה םולטורו ןגפ .
 ןעָמ טומ וזַא .טֶּבייִרְש יישר . ֶרָבִג וצ .ןייונ :נזא -
 רֶד :נוא .הָמְחְלַמ רה ןופ .דיִמ ןנַעָו .סוָו וד.וצ-

 םיִא ףוא טה רָע זַא ןטונג םיא רע טאָה טיִמ-
 טה רָעסוְו םעְד ףוא ןצראה ןיא טיִנ הֶאנש ןיימ <
 .יארָע נוא ייל לאל ןמכ אה הניק ענק תּינְרַה
 כא יָכבַו (טי) : טאָנ ןמשְּבַייַא םוצ ןהּ ןעווג-

 םלכ6ו . 'ס ךולכ וכפי כמליו . ךככ6ו 'כ> סומתסלו דוקו
 םוניפ 'ק .ססכו . ךולכ .למ6 דגכו ,'ס ל תכלכו .תעכטו
 .םכטכט םוכלכ 'ז דגנכ סיקוספ 'זו סוי לככס םוכלכ 'ק דגנכ
 סלופ . יטמומ .'ס .דגנכ .ךוככ 3556 סשס ססמ קםמקכו . ט"ויז

 " םימכח יתפש
 : סט עלפמ) ק'כ שס למד )"כ .ת\ : 'וכו ספדרוו סכיו
 ךנמ סוס רמוענרדכו למועככדכ 5 .וסוכס יכס5 כילד א
 , ויס סט ינכפ ומע סג .לטסספו סט יננמ .םוס ס)ועו .סנוע
 דלכ .רפפפ לש 'ופ סמקנמ יעוגו) ןופוע ךכ י"םרופד .6ס
 169\ כקכ .סס) 55500 55 סמל כ"5 סומכו6ס ךכדכ ולוכמס)
 םונוסס וכוס סמל כ'לד 'ופ ס'פכסו , סליכ5) סס) .טוהסנ
 ₪06  בוכוס) 002 סוקמ )ככ 5כקס ךכד ןכ 5סד .ןווו סחל
 36רסי ינקו! כלו = ןכסמ כי סת קפ סקקלו ופכ דכ) סמל
 יעונול .ןוכוכ5 = ססש 596 ויו .סמ> .כמ6 ט'מו סח לכל

 .שע שוריפ =
 טשטנעָּבִג טְה םַש רָמּולְּב םיא משמְנַעְּבְג טה רע
 לֶאְל פרא ריב טנאָזְג טה .רָע נגא -סאינ םֶרְבְ וצ

 משיא םֶר וצ םֶרְבַא ןייז לאָז טשֶמְנעְּבְנ וי
 למיה ןֶפאָשְּב טֶח : רַע סו ץֶרֶפְנ םיִמְש הנוק טאג
 רַע שטייט זיִא הָנוק טָבייִרְש יישר , רדֶרָע נּוא
 " 8 אווז טָה רֶע סו) םעָד ף-וד םּוראו] טפוקנ טה

 = 5 ץוז ץיז ןֶלאז יז םפוקג ייז רע טה ןפאשב
 רַעָר :ןייז לאָז טשְמְנַעְּבְנ נוא :ןוילע לא ורְני (כ)
 "מאָה רע סוָנ רדיב די ןנמ רָשִא טאָנ רָמְשֶּבייִא
 - רנעָה עָעייד ןיא דַעְגיְדייִלאְּב ענר טרפנעג רָּביִא

 רָשעמ םֶש וצ ןֶּבַעָננ טה רע נוא לפמ רשעמ ול ןמִמ

 :ןחכַא ןעוונ זיא םש םּוראוו געָמ דפ ןיוז ראָג ןּופ
 ָךְלִמ רַעָד טאג טָה רע נוא םידס ְלְמ מא אכו
 :י םַעְד ריִמ ּביִנ שפנה יל ָפ - םֶרבַא ּוצ םודֶס ןופ

 "5 םסאַח וד וו שינקנעפנ םעָר ןופ רָמלְּב שָפִנ
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 שפנה לס םֶרְבַא
 לא ם ובא רָמאיַו ככ : ךְל"חק

 יי ל
1-6 

 .- ולקנוא
 | קוב אָתְשָפ |יִל בַה
 | רמאו בכ ל בפ
 = סּודסְד אָּבְלַמְל םֶרְבִא

 שכרהו

 םְֶָלצ יד תימירא ההיא יִדִי יתמרַה 2 'דלמ
 ץֶרָאו םימש הנק ןוילע לא
 לעניךורש דעו טוחמ""'םא ְט
 ָךליירָשַאילָּכִמ חקֶא"ַאו
 :םֶרְבַאתא יתרשעה ינא רמאה
 םילעגה ו כא רשא קר .ידעלּב ד
 יתא ּוכְלַד רשא םישנאה קל

 האל לֶא | .
 :אָעְרַאְו אמש הנקה
 דת אַמּוחַמ םִא גכ
 בָמִא סאו אָגְסִמ תקרע
 רַמיִת אלו ל יי לָּבִמ
 תי תיִרָתְעא אָנַא
 כ םֶרְבִא
 קלחו אימלּוע ולכאדמ
 יִמע ולזא יד אָיְרבְ
 אָרְמִמּו לכָשֶא רש

 אָלְו

 ןונא רנע זי טטוס סוחפ ס8 .ופ סיחספ סיפס סנוק . 1 סטוס יתפרס .סע / 8 א' ת
 . סם ןיגות קר ידפלכ ספ ןילוה

 ןויפט = 56 ךולכו ססמט ףל5פ סלו ס5ספ ססילט ךככל ךיכנפ
 סםכס הכוכב 'כ . יסמילס.(ככ) : סיכדס סשש דננכ ססָמ זיסי

 םימכח יתפש
 "וכו 5 ןתנ סרככ6 סרפמו ימ) ןתנ יע )"קד ב | : סמתנמ
 לכז ןפכ ןופט פ "פסו 3 :ןסכ סיסט יפל 9% ןפנ סעט סמו
 ותרמלו סיכפכ 3יפכד ודי סומכ 36 506 יכ יִכג ופכ סעוכש
 ס"לכס ןיכפס לע ךמסו ספ כופכס לק סלוע) יכנ5 יח
 לוסס סכלב וניטמט  ומכו 610 סמכס ןוט) ימג לטנר "ועו
 ןוספ | ימג 9ס5 ןוט) לוס | יפומילס יפס כ"ס סעוכט ןוטל
 ביתכדמ קווד י"טרד "כ ד : 5ירסכ םרופמ וניסס ף6 סעונש
 וטוריפו ע'סב 6סלומ לעג 5 דעו טוסמ עמטמ סק6 ספו
 נ'6 . 'וכ רכב יל תק) הק סלו יכסס ןמ ימנעל ככטמ 6
 שש 6 ס6ו .כמו) .ןל סיס 5 ןדיכ סוס כככ 50 ל'קד
 ךיכנד 2 כ ה :?'קו ךוזנג תוכמ ו ןתתכ סממ סקס סלו כ"ע
 סולענס 1ל25 רט קל ידעלכ 'יפ ןכו סיקנס 'גל %- קס קל
 סזו וידכעו 6ו0 לוע) .כיקכדכ יק5 כנס רש סודנפ וגיוס
 סיקנפס קלסו 5כקכ כוקכד סמו 6וס י"טכ ןופ יק5 וכלככ 6
 סַס עיע) כמסד ויכוגמ כ"כ ומלע ינלכ כ"ג וס6 וככס רש6
 לגעו 1ה5 .וכנס רשס סיטנפס

 םירוטה לעב
 תס6ט לז וכימלמ וכמ6ס וס 50061 ילוק יפמכס יכ ךדילו
 : סימט סל ססל36 ןיוכסנש ומכ סכוטנ סנוולתנ עלפיטופ

 יישר
 יפ) כ למס לכמ רטעמ ב סככ5 .ול ןתיו : סרטי
 -יבסס (ןמ סיפונס) . שפנה יל ןת (סכ) : ןסכ ס רפ
 *תומרה (ככ) : סדכל .סופוגס .+ל לוקס ם 5קס ילפ
 ןוילע 65 ידי ₪5 יגל סיכפ =. סעוכם כ ןוש . ידי
 ל ןכו ינ6 עכשנ יסעכסנ יכ (בכ םיטסרכ  ןכו
 = .סלסס ףסכ ךל ימל ןתונ יכממ סק סדטס ףסכ יפת, (גכ
 ..לענ ךורש דעו טוחמ םא (נכ) : ינפִמ וססקו
 ל רשא לכמ חקא םאו : ינטס ןמ ימנע כעס
 אלו : סקס פל ךיסג  סינמ ד רכש 9 קל ק"פו
 רמפנס = ירפעל .ינמיטכס .ס'כקספ .'וגו רמאת
 ותפס וכלס כפס ה ידכע .םירענה (דכ) : ינו ךככנסו
 -וסנכנ  ידכעב פ'עס : 'ונו סכממו .לוכטס | רגע דועו
 לע וכסי וילוכסו לכעו סכיו וידבעו וס רמלכס סמסלמל

 :סס םינמ סעפ דוע םרקכ גיסכדמ וסמכוסו סקלח וקקי סס )"כ ע'פכ ימג 6כממו לוכס
 לככ 60 ד קנת כתכפ) סול סוס 5 וק5 וכנכ רטס .םיסנלס ל יפק י61 5כממו 9ומס5 רנט למ יסק ידו סקנה והקי

 טיע שוריפ
 חק שוכרהו תושָפִג יד םּוא ריִמ רעק,ןעווג ליִצַמ
 נא סֶרְנַא מאיו (בכ) : ריִד םַעְנ ּבאָה דנא ל
 ידָי ימיה םודס ָךָנֶמ םִעָר וצ טְנאָזג טָה םֶרָבַא

 לֶאְל רעוָוש נוא דֶנאַה ןויִמ ןָּבייַה ףוא אּומ ָךיַא | =
 סוו טאָנ ןְמשְרֶבייִא םַעָד וצ ץֶראְו םיִמש הגס לע ו

 טמא כ : דֶרַע נּוא למיה ןֶפאָשב טאָה רש
 לידנימערא זיָּב נואל ּרָל ד םַעָרְפַא ןופ בוא | =

 םַעָד ןופ "ןַמְלאַה ןייַא .רומ היא לע ףושא ןופ
 לעוו ךיִא בוא בוא רָל רשט לכס חקֶא פאו שָנקְנָעָפָג

 טיע שוריפ
 -אוד ןע רָמולּב ריִר וצ זיא סו ץֶלַא ןופ ןמעי
 תורצוא ַעָנייִד ןופ רכש .ןּבַעְנ ןלעונ רִמ טֶסַעוְו
 י םֶרָָא תא יתרשעה ינא רמאת אלו ןמעָנ טינ יא לעוו

 טָכאַמְנ ףייר ּבאָה ףיא ןגאָז טיִנ טְסְלאָז ור נוא
 קילא רע טאג וצ רימ טֶה טאָנ םּוראוו םֶרְבִא
 "שמ קר טרַעייַנ ישב (רכ) : ןְבאַמ ףייר ףיִמ :?אז
 לח סנו ףוא ןְּבאָה נוי יִר םוָו םירענה יל בא
 .ןָנאמ יד ןופ קלה םַעְר נוא יא וכלה רַשֶא םיִשֶנוָה

 רש לוע ." נש רָמ םיִמ ןגנאגג ןנעָז "ו



 המ יחל 4 םֶרָבָא

 טו 9

 "רנע :ןוהקלח ולב :ןוצ
 ןילֶאָה אימְגְתַפרַתָּבא
 םע :יַד .אָמָנַתַפ ק הוה
 רַמיִמְ הָאּובְנְּ סֶרְבִא
 םֶרְבַא למת "א
 ךרגא ל 5 ףק ּ יִרַממ
 רמָאְ 11 ארל ינמ

 אָלְּב לא אנא יל ןֶמַת
 ןיִדה אָסתּפ רב\ דל
 אוגה יִתיִבְבּד

 האקשמד

 יכילע סוס .שיסס ם5- וכתכ  ךדישו 6כ0 'סמכ '3 . ימירט (5)

 יישר

 דמל ונממו סקלס וסקי סס יכס 'יפ6 לומסל ך סולָכה
 כעויס קלסכו סמקלמנ דוס קֶסַכ (5 ס"ס) רמספ דוד
 והיו (סכ סט) רעסנ :ךכלו - וקולסי ודסי .סולכס לע
 למסכ סלו טפסמלו קופל סעיפוו סלעמו סוסס סויקמ
 יפל ססלסו
 סלטס סוככדס לקק ר"3 . גלפומ

 0 דל וט די תישארב |

 םה אַרְמַמו לָּכָשֶא
 מד דס
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 תק 9

 "םירבדה | תא * וט ס +: םקְלַח
 הָיַה הטאה
 .ארית"לא רמאל ז הָוַחְמּב םֶרְבא
 / הברה ָךְרֶכְש ל ןגמ כנא םֶרְרא
 החי ינדא םֶרְרֶא רמאיו כ : :דאמ
 ךע לח "יכנאו | דלת ָתת"הַמ

 לא הרידירבד

 םירוטה לעב
 :סס) סידטל 2 60י ססלכ5ט ןיקיוסי תולנ וס6לסע . ןיליוסיכ

 םימכח יתפש
 "בגפ לע ילק .סקנמ - וקקו סס יסדו 636 סוטנ6ס קחו כיקכ
 ןכוכ פולו פועל כיקכדמ ופסכוס 1 : דוחנ 5כממו לוכסס
 :ףודכיו "וגו סככמ עמסיו סולתכ כיקכו 'וגו 5כממ ינולסכ
 5 רומספ סכ ורפסנש ע"ם רמסק 65 ויככסו רגע ולסו 'וגו

 יילקל ךופס לס5 למסנפ סוקמ לכ . הלאה םירבדה רחא (6) : סרכס ימי קומס ןפנ לככ
 יתלכק סמע למוסו גלוד סיסו סיכלמס 5 גכקפ סז םג 1 ססענט לקס .

 תוספג ןסוס לכ לע כעס סלט סנועס ןמ ךל ןגמ יכנפ סלבס סכיס ל5 סוקמס ו כמ ךכנ יחוקד5 לכ לע רכב
 ןופל ועכיפ קוכס ןכ ספנפ . ירירע .ךלוה (כ) : ד6מ סָכְכס ךלכט .ךככפ לוכק לע גלוד סתפמ סמו םגלסש

 טע שוריפ
 . קֶלִמ רעָייז ןמעָב ןלאָ יי םְִלָח יחקו פה אָרְמַמּ
 עָעיִמ עָשְמאְח טְנאְזגרֶע טְחוזַא םָּבייִנַש יישר
 רָנָע :נּוא -הֶמָחְלַמ רד ןיא ןננאננ גו טכעְנְק

 וצ םיִלּב יד יב ןֶסעְַ ןְנעָז םיִרָבַח עָעיִז טימ |
 נּוא קֶלְמ רעָייַ ןמַעָב טְראָפ יי "לא יז ןטיָה
 טאָה רע סאוו טְנעָלְנ פָא דָוְד טָה םיִא ןופ
 נּוא הָמָחְלַמ רַעָר ןיִמ טייִנ סאו רַעָר א טנא
 קל ןביילגא ןלאָז םיִלָּ יד ןבעָג טֶציִז סאו רַעָר

 דייָר עָניִזאָר יִד ךאָנ הָלַאָה םיִרְבדִה רחַא (א) : ןֶמַעָנ
 סָנִא ןהעָשְנ זיא סע זא םִעָד ָּךאָנ טְּבייִרְש יישר
 ףיז רע טֶה םיִכְלמ יד תיִגְרַהְג טאָה סֶרְבִא זַא
 בקמ ָךיִא ּבאָה רָמאִט טנא טה נוא טנא

 | לארשי ילשמ
 "אוצ םגאָנְג טאָה טאָנ ִַל ןָנַמ יִכנָא םֶרֶכַא ארְיִּת לָצ)

 -+ רָצִישְּב ןייכ יב .ךיָא םיִנ טֶכְראָּפ ןייק באָה םֶרָבַא

 .םיִא אה דור וא ןקעונ טאָה םֶרְבַא נא שֶרְדָס רעָ
  טֶגֶרְב ראָפ לאָו רע בוא ךילאק יא ןיפְראוָוג .ןיירָא
 טאַהיִג אָרומ רע טאָח ץעֶוָנ ליִצַמ טאג םיִא טאָה ןיִרוו

 יףוא רכש ץייז ןיָצנאג ןיָא טלאצב םיִא םאנ שאה רַשפא
 1 1 . ן צ- . ד ד ₪

 סרֶבַא אָריִּת לא םֶנאָזְנ םיא אוצ טאָנ טאָה טֶלעוו רעָד
 :תובוט איר . םֶרבָא טיִנ ארימ ןייק באַה ךְל ןגמ כנא
 א . ד - ד צ טצ  **'צ%צ

 ןאסנ טקמוא ריִד ךיַא באָה ןאָמיג ריִד גאָה ָךיִא פאו
 עסיורגַא | ןיא לשמל . אַּבַה םֶלעְל יא רֶכש ןייד נוא

 ., 1 ₪ ד זז: = ו ד 1 9 8 -

 טרעוו הרוחס רעייז נוא םיִרחּוס ָךָפָא שוונ זיא טאמש
 8 צץ שי 8 צ )- *ד 5 צי . דנ

 םיִנ ןיִנע איי לייונ ראָנ תומוקמ עמייוו ןופ םֶכאַרְּביִנ

 ץֶפְכִר סוא איז ןיִנעֶלַּפ ראפ לאו רע וא חכב ןעּונ
 תָרּותְס ןייז .ןיִדעְי עָננעְרְב לאז רָע זַא איז ןופ םעָנייִא

 ןָטְכְראָּפְשיִנ ףיר טסלאז וד טגאזג טאג םיא טָה םּורֶר תוקרצ עָניִמ ראָנ ףוא רבָש ןיימ ןעומנ
 רפאל ישר ןיא החמג םֶרְבַא וצ טאג ןופ רייר יד ןעוג זיא ןנ רגל חה רָמייַו םייטש םַע יוָו וז
 רָציִשַּב ןייִָד ןיְּב ךיא ול וג יכַּא םֶרְבַא ןטְכְראָּפ טיִנ ףיד טְָלאָ וד סבא ארי ל אַז רצ 1זַא
 " םּוָו םָד נוא תיגְרַהְנ טסאָמ וד סו תומש) 'עָלֶא אי רפ רעו טפאָרמשִנ טיִנ טסַעו 4

 רָעי ווא רֶכָש יד ראפ חגה ףרכש ריד א גאז רַכְש ןייד עו לָּבְקִמ ּוְסאַה רָמאַט טסגראָז
 .יח םונ סֶר ריִמ גזט סו יל מפ הס ראַה ןיימ אָג סי נא טנאזג םרב טָה סא דאב בו

 וקשר אזו ריי זוה ןיומ גוא יִּב קמ וכי רָדְניִק א יינ ףיא וא ידרמ ךלה יכא ןּכַעָנ רִמ 3



= 

 .ךל - וט תישארב \-

 [- ה יל ןה םֶרְבִא ראי 3 : .רֶזעְילא ₪ השש קשמד , אּוה .יִתיִּב. קש"
 .דייחתדייג יתיבייןב .הנדו .ערז .הּתַתָנ. אל

 ןיד ךָנְתְרי אֶל רמימל רך הגהה וו תא שרוי המע | ד אַמְנְתַ

 לם הו שריל אל רמאל ללא
 ל השריי אוה יךיעממ אצי רשא םא
 %- יטבה רמאיו הצוהה ותא אָצויַו
 פסו המימשה אג

 ייל רמי םתא רַפְְל לכות"סַא

 אּוה דיִלּותֶד רב ןחלא
 החי קיִפַאְו ה :ךָנַתְרי
 יס רַמָאְו אָרְבְל !

 ינמּו = אָימָשְל
 לוכת םָא

 רמו ןוהתי .ינממל
 : נב ןוהי .ןידכ הל

 ןימיהו

 םיִבָכּוּכַה

 הכ , 13 סירדנ סע הכס ופוח - ו. סע קנט ספ יכ .ונק קנט ןכיסנסו . מכ 6מוי קשפד 9ו5 א"ך-

 םירוטה לעב
 .וסוכינגט5יפ 'וגכ . סלומס:ופ6 65וי\ (ס) : לכ מוסש םידסכל ולב
 סוסי "כ ןינמכ סינע .ס'כ דוע ו סיסיטל 'יפ ךעכז סיסי סכ

 = ; סנט ס"פ ןכ :ססל8 סוס סילפכס ןיכ- םילככ יכסש עכו ול
 ןכו .סיקיד 5 וכ .ןיפס לוד ןיפט ךל למו5 סופלש 'יגכ ..סיסי

 יישר
 םלוי סלב ילילט (כ יכספמ) סנועו רע ול לכסו טרוי
 לקעפ סרסס יקסוכס לככו .(ס5- בויל) רמסס לספכ
 ס'ככספנעזעד זעלבו סינכ רסס יכיכע ןופל ךכ סיסלש
 יכלו (ס לוט) תרזנמ סנועו לע ססלכ ילו . ([פללדניק)
 ןכו .וכע וכע (ולק :סילספ)  ןכו ןכלמ ןוטל .יכוכעו רע
 לעכעקמ לעכע (סנ סיפקי) 'ונו דוסי פוכע (ג קוקכמ)
 יתיב קשמ :ןבו : סלע סולה יכ (3| סינפ5) ןל+
 .לעו (למ תופסרכ) ומכ ויס לע ןוזנ יפיכ לכש ומוגלסכ-

 לארשי ילשמ
 ןייז טכארביג ךוא ךיז טאַה ןיילא רע גוא ףֶראָד רע סאו

 - לת": . ד . . 1 + ד

 רָבִא שמ .זיִא .עכילמעָנ סָאָד תואָצּוה יִרָעויַז ףוא הָרּוחְפה

 ךְרּוד פאוו רוד ןייז ןופ רעָטסעָּב רַעָד .ןעווג ויָא רע ךוא

 ןיצנאנ .םעְד .ןופ .הָכְרְב .איד .ןעָמוק פאָרַא לאָז תּוכז .ןויע
 קח ןויז ןימענ לא םְֶבא זָא .יִאָדכ .זיִא .םּורְד ןיגעמ רוד"
 רכש ..ןייז .ןופ ןֶניִבעְר פא .םָנ םיִא לאָו מאג םֶסיִזמּוא-

 . אָּבַה סלע ףיוא ןיְַלאַהּ ןייז .לאָז רש ו גוא
 הָצּוהַה ותוא אצויו וב ער .הָּתַתָג אל 4 ןה םרְא רַמִאיַ

 םָא . סיִבָבְוכַה . רּופְסּו  הָמיִמְשַה אָנ םָּבַה מא
 לכות

 סנוממ יִנכ סיס ןכ יל סיס סו ולמ לפולטופס קש -
 יפלו .סיס קעמדִמ | סוגכסס 9 קשמד :

 וננס סרמגכו .קסמד דע סיכלמס ףדלט ל שמ
 : סילמפ5 וככ סלוקמ סקפעו סלוד ןוקילעונ וטלד
 לטל לככ םלעופ ספו . ערז חתתנ אל יל ןה (נ)
 ופופפ ייפ . הצוחה ותא .אצויו 0% 0 ןפס
 רמס ןטרדמ יפלו . סיבככס .םוסלל ןוסל וכססמ ופטוס
 דותע  ךנילפ תולזמב .םיפלס ךלכ 'םונימנמנסמ 65 ול

 - = טיע שוריפ
 | רַמלְב קָשַמַה ןופ זיא רע וו רֶזְעיִלֶא זיא רשלע
 ףיִא רָּבִא זוה ןיימ רבא הָנּומִמ רַעָר ויִא רָועיִלֶא
 ; :הממרעַ ןעווג ןוז ןיימ טאו ןוזצ ןִּבאָה לא
 אל יל ןונ ₪ טנאָזנ טָה :םֶרְבַא .כהא סב רָמאִנ וכ
 הָנחְידניקיןייק ןָּבַעְנִנ טיִנ וטְסַאַה ריִמ וצ ו הָמְִ
 = .שעָע יִפא שץ שְנָעַמ .זוח ןויִמ יפי כ ןונ וא
 רפאל וילא רנד ןונ נוא ה ד) + ןָנָשְריי ךימ
 ןנאָז וצ וזא םיא וצ ןעוָוְג זיא טאג ןופ דייר יד

 / ןופ ןיינ סורא :טעוָו סו ראָב ףיעממ אצְש שא סא יג רָניִזאָד רַעָד :ןֶנָשרְי טינ ךיד טעוָו סע הי שי אל
 ריד ןופ טעוָנ רע סאו טסיִיַה סָד םירערג עָנייד

 טאָנ טָּבייִרְש שָרדַמ רַעָר :נוא . סאָנ .רַעָר ףוא הֶּציִַהטְלעָצִג יי ןופ ןגוצג סורא םיִמ טָה רָע נוא =
 ןֶּבאַה טי טסו וד א "תולזמ יד ףוא טסקוק וד םאָוְג םִעָד ןופ סורא ייִנ טְנאָזנ םיִא וצ טָה

 ותיא אָצּוו (ח) | :ןנשרי ךיד טעוו רעָר ןָמּוק סורא

 אהא טימ םֶהָרְבַא רֶכָא ןיוז - דילומ טיִנ ומסע אַהְ ןִא רבא טסייַה וד ןמז "לב עַד ןוז ןיט | 07

 - אהא טיפ חרש רבא דע ןייק ג שינ טעו רויא  םימ יש רעְריְו וא ןייז היכו אז טעו =
 למ שר עמ הָנַהשַנ טעו מא ןרחנצ .ןייצ ןפור ₪ "לוו םורד עו א -- |



 סולקנוא
 תוכ ל אָרְסיִמַּב ץטיהו ו
 ; : ל הל הָבְשַחְ

 .ךל ךל.וט תישארב

 : ךערז היה

" 
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 אָרּואַמ = ךֶתְקפאד
 -תו ל ליעד
 : ּהָתְרִיִמְל אָדָה אעְרא
 הָמְּב םיִהלֶא יי מאו
 : ּהָנְתְריִא ירא עדא

 רמאו ]

 ףיתאצוה .רשא הוה יִנא ויל
 ץירָאהְיתֶא ךל תַתָל םיִדשּכ רּואמ
 ינִרַא רמאיו " : הָתָשְרְל תאזה
 : הָנָשְרִַא יִכ עָרֶא הָּמּב הוה
 * 2% סולדכ ₪ סליגמ .זכ פינעפ ז םוקרכ 'ס רפפיו א'

 םירוטה לעב
 סיסי סכ וכ למ6י) 525 ךעלזכ | כיקיד5 זיסי סיסי ןיכמכ 6
 יכג סנו סכטמיו ךדיפו 6כס , 'סמכ 'ג . סכטהיו (1) : ךעלא
 יקלס .6סי י"כשד וכויס . סנס יכג סכוכטל יפפ סכססיו . כמפ
 סדוסי סדטמט ליכטכ רמפ ילסש וכ :ןי6ו ופופ סידטוסש יפ ספ

 י"שר
 ןכו ןכ ול םי ססרכ6 לכ6 ז ןכ 9 ןיפ סככס ןכ דומעסל
 לקס ספ סכל לוק יכנס דלס סלט לכ דלק 95 ימש
 וקיכגסו .סלוע לט .ולגסמ .וספוס 5'ד למס סנסשיז
 : סטמל סלעמלמ חה סטכס ןוטל וס סוככוכס ןמ סלפמל
 535 .ט ספז לע פוס ול 555 5 .'הב .ןימאחו 0

 : עדס סמ וע כמפו סוס ול לסש ןכסק .תפולי
 סלכ60 סכפמ  ס'כקס י .= הקדצ ול הבשחוו
 פדס סמכ ס'ד וב ןיפססש סנומפס לע סקדללו סוכזל
 םוכז סזיסכ ינעידוס .ןינפל למס ₪36 סוס ומ :5₪ ל

 תת) ד"פ סידסכ רופמ :ךוקפלוס למ6 -'ס.ינ6- 6₪מלעכ .סילכצ

 פנס . סיפינכו סיקלמ סספ ו55יט םקח ןכפ סנממ 59י1 ספכז
 ודטמנס ליכמכ |. 35ומש סנמפ ס65יו סתכז ילע סדטמש ליכסכ
 סמכ (ם) : (ם"6כ0 6'6) . סקד52 ןסכ לסמכ סמולטלו סכוזל
 לפ לזנכ ךככ 'ם = ןוכטמ> | סכומו ן"יס ט"כ ם"5כ סמכ . טר6

 םימכח יתפש <
 ךנגד סככ5 םכקנט ועב 3חעמשי ן> סיסס נ"ע5 ץ : סי)כס
 שרו  יוסכ .וניפו ךנכ יוכק ןכי< פיקוכו סספטס ןמ ככ
 9 יהו קטופנס םקנ 55 עוכסו כיקכ 6סו ק"9ו ך : ותו
 סגל .וכסנו ויכ6 ועיכס כיתכד 6סו סנס וו)6 טיכסו פ'סד
 פ'סלסו . יקש5מ ודוככ ןכפס לכ למד )"ו סנעמל סטמלמ סז
 לב ןמ\: סטמג סנעמלמ 536 ספ כומס .סעבס ןיפ פ"סד 'ופ
 תפוכנכו .ס"כקסכ ןימ6סס 65 ססלכ6ט ךקעד .לע סלע וכו
 'סַכ ןומלסו כתכמ) ?'3 כ"5ו סיס 5וכנ ססרכ5 )סו ופלע
 פול טקיכ 53 סמ) תוטקס) ןימו . תו5 ן) ל55 6) ןכתפו
 , ן"כמרס כוס .רככ ןכפס פשוכי לע ומכ סונכס תרוסכ לע
 לופס 636 סמעכס ספע סיס 5) ןכסס תטוכי יכ ןכיפ ס'6כו
 קפס לע ₪15 ונממ - קקכ ס'מ סתשכ) פ6זס .ןכ6ס 5 ךל

- 

4 

 .הוהיּב ןֶמָאְָו י

 5ומוסש כ'זכ טרדמ יפ) תו5 םקב 55 סינכ יכגד גלו , קופ סוס ונממ םקכ ₪2 ס"מ סכומג ססטבס סיס םינכס 36 ותמטכס
 תופ ךכ ןופ וכ תו6 טקכ 52 ס"מ סרכ5 סלל סזו 'וכו דוכומ ןגי6 סרכ6 'וכו ךכס פונונגענוסמ 65 1) רמ6ו סלוסס ופופ
 תתעכס לע ססלכל) קפס סנלנ ס"טמד )"ועו סת לע תו6 וגממ טקכ ס"טמ ןכסס קמטכס יננ כ'6טמ סופ לודע
 בלכ- קפס סנפנ ס"טמ :סונטל ןקס = 835 סינכס קסעכס סע ןל5ס  תטורי תקטכס )לכ 6% = ןויכ - ןכסס טולי
 ססלכ5שס כמלש. תלקויפ 'סָב .ןופססו םנמש .ס6כנש יפ) | סן כמ5 (ק"יכ) : "קו "3 ס6לנ . ןכ5ס תשוכ" לע סרכ5
 סימומ קדומ> 555 ךיכטלופ סופוגל 152 ןימססו תנמס 6'ו5 ןומלסס לטיקפ ךערו סוסי סכ י"טס ל"85 מ"ע סולכ לכד 5
 פלמש 55 סרכ5 35 סכט וכ םלמו י"טס 56 סכט 'וגו\ סכטמיו קכמד 'יפ י :'ןכ ככ5 תו6 355 5)ו-ןופ6ס 6קוד ז"ע ל'ר

 לארשי ילשמ ט'ע .שוריפ
 וצ שאז טאָה סֶרְַא דרו הֶיְהְי הכ םֶתוא רּופקל לכית טָגאָזִנ טְה רע נוא רֶמא ןוזא ןֶּבאָה טַעְוָנ ריִא נוא
 םיִא טאָה .רעדניק ןייק ןיִכעְנְנ םיִנ ריִמ טָסאַה אּוד טאָנ | םובָכוכַה רופסּ לָמיַה םּוצ ןּנ קּוק המימשה אָנ םֶבַח

 ידעס יד לי : . ו : . דנ-ד - ד דד

 רש א יצ כ לס ער ףיא קל 9 590 ור בוא סר לכה ם ןֶרעָמש יִד לע וא
 0 יק ַעָנייד ןייז ] ;עו וזא ףלרז הָיהְי הכ טגאָזנ םויא וצ רע טה ול רמאיו ןלייִצ רָביִא ןנעק ויָז טְסַעוו

 < "ץ"ז רילגימ טיִנ טעו וז ןלייַצ רָּביִא ןרעָטְש יד טסְלאְז וד ּךילגיִמ טיִנ זיא סע ,יוָ וזא רָמולְּב
 .רָש טבייבש יישר . טאָנ ןיִא טְּבייִלְגְג טה רָע נוא יב זסצהנ ו : ןלייִצ וצ רָביִא רֶדְנִק עָנייַד
 = ""ןֶבאמ םיא לאָז רע טְנאָוג וצ םיא טה רַע סוָו סאָר רבא ףורד ןכייצ ןייק טנערפנ טי םיִא טה

 וא הקר ל כ טיימש רָטייִנ איוו דזא ןכייִצִא טָנעְרְפַג אזי םיִא רע טאָה למרשי ץֶר ןנשְד
 טָביולננ טֶהרֶע סו הָנּומָא רַעָר ףוא תוכוא רפ נוא הקַרְצִא רפ םרבאוצ טְיִבעְרג סד טֶה טאָנ

 םאְוָו םירשב רואס ףיִתאציה רש טאָנ ןיִּב ףיא י ינא םיא וצ טְנאָזג טה רע נוא וילג רמאינ )1 םיָא יא

 עֶניֶזאְר סאָר ריד יִּבַעָנ אוצ הִחֶשְול תאזה ץֶרָאָה תֶא ְּלתֶתָל םיִדָשַּכ רוא ןופ ןיִנוצג סזא ךיד ּבאָה יא
 ד . '% . . . 6 2

 ג טאָה רָע נוא דסי ח > איז ןָניִשְרי אוצ רנאל
 ל,



 < רל ךלומ תישארב ו

 הָהָק ולא רָמאְו *
 רבו אָנֶנֶפִשו תֶלָּת תֶא וליזחקיו : :לֶזו ג רתו שלשמ חד אש ות ליאו . תשלשמ | דעו = תשְלַשמ

 . טפ סנגכ % ₪ אך

 םימכה יתפש
 תנמ יכ :וקמכוסו סטס 36-סכט 1) קנפו סלכ6 96 סכמ .סכסתיו
 סע דכתפמ לודגסט ןטקס) לודגסמ 2..606פו00 וני6 סקדג
 סוס ספט יפכ סז רפ6 (ק'יכ) : לודגס 6 ןטקסמ נו ןטקס
 וגישכ ולומכ ס5וכ סיס 602 ונופפס 6טיכפ סרב6) רזוח
 ופומט .ם'כ ךככ יוסכ סוסיש 5)ו סקדנ5 סכנטממ סיס דולומ
 עד5 םכק לס 'יפ/ ךכו כ : "כו ס'כקס רמ5 סמ כ דגנמ
 256 ס"6כס כתכ . תוכז סזופ :ליכטב רמולכ .סנטרוס סמ3
 לוסת יכ "וגו 'סכ- ןיפססו סז יפכ לטויקו ךו) עדוו ונימ
 ןימפסט יפו ומש2 וס ותלוכנכ ןימלי 5 ךו6 כועלד 5וטוקס
 ץרסס תטוכיכ כ'סטמ סכוכמ וכ .סמ6ש) )ו ערוכ סכזוש
 וטכז .יכגד ג'לו . סכ ופויקתי וכ[ סזיסכ | ךוכג ר6שנש
 וככדס ומכו סוכ] ססכ .סוסו 505 65 ועלז סויקתיט ןיפ
 ביתכד ומכו .סכוע) ומייקסיש 96ככיג זמר רתב 6) רופ55 1
 םכוכיכ 536 ןילכ ןגיפ ססו ןולכ ו9מ ל"וכ וטרדו סכ 0226 ממ
 קפס סיס סדינ סייקפי סל ככ5. סוטרויט ןומ6סט פ'ע6 ץרפס

 צ ח תו ךופב םתא רתְבְו הָלִאייְ

-< 

 ו 2

0 
 תךוא|

 ו ש ו =

 5 הל "ל
 יהומדק ברקו י :הנוי

 | דע ד-

 .בילַפּו לא
 | הת

 3 יישר
 1 קונכלקס | תוכזכ :ס'כקס ון רמ6 בם סב ופייקסי
 : 'גל זמר סילגפ ספלפ (ר'כ) , תשלשמ הלגע (פ)
 :ספולע סלגטו לוכ5 לכ בכד סלעסרפו פ"כסו לפ סילפ
 יכיעסו סיגסכ ספענס ,כיעס) זמל . תשלשמ זעו
 ואו .: דסי םסטס ל ריטסו - דעופ לט ןיפסומ
 = :דימו תלקס לט סטככו יונס ספסו יפדו סמ6 .שלשמ
 ..םתא רתביו (י) : גי ןכו לופ . לזונו רתו
 וטוטפ ידימ 55וו 5כקמס יפו סיקלמ יססל דה5 לכ קמ
 םיכוס> וקסטכס לומט) .ומע .םיככ םלוכ סיסט פל
 סלכס ₪6 'ס םלכ סוסס סויכ כיהכדכ ןכסס ₪6 ווככל
 לוכטלו סמסכ קלסל םיככ יפכוכ ךלדו 'ונ\ 0מ65 תיככ
 ןיכ סוככועס (דל.סומבי) ןפסל ממלכט סמכ סילקכ ןיכ
 ןינ ככע .רט6 ט6 דופלו ןטע לוגס ןסכ ףס לנעס יכקכ

 ₪00 ף5 .סוטכוי פ"כעט עדוו סיסס .פ'ע6 סדוכ .תוכו .סכ) סוסי ס5 עדוי סוס 5) יכ סדיִּב סייקתי  קוכז סזיפכ 6
 : ל"ג "נו עד6 סָמַב כמ6 ןכ) 5351 תסרפ פ)חתכ י'טכיפט ומכו ןכ6ס 5 וטכויט .קוכ5 פוכז יפדכ יכ קוכז סס) סוסי
 6טוח לכ לע ס6כ .םיסט רמפמ "מ'מ לילד סיכועטו סיכפד 5ומוד תרמו ככ תכפכל 63 סניפ5 ס"ע6 ס'6רס .כקככ ל

 לארשי ילשמ | /
 םיַנ :ןעָמ טעו :יוזא ץֶלייִצ .רעָּבַיִא ,אייז ןינעק שד ּוטסעוה
 - ד ד 1 ז - .וצ ד ןכא

 סבא טביירש טוקלו רעד . ןילייַשיַביַא-ראְדְגמנייד נק
 יִנ לעוו ָךיֶא 78 ןיִרעְסש איד יא העז ךיא טנא אה
 ןיֶּבאָה אוי םֶסעְונ ּוד זַא ריד יא חיִונ רעָדְניִק ןייק ןיּבאָה
 אוד סאו ןיִרעְמְש םעד ןופ טנאזג סאנ םיִא םאָה רעָדְני

 ןייא לָשָמְל רעְדניק ןייק ןיִּבאָה טיג טֶסַעו אוד זַא טסה
 םיִלָּכ ענעדליג .נוא ענרעבליז טאהיג טאה שטנעמ| ספראד
 .- ₪1 ? דו זו * 76 0 ןו * וו זז

 איז ןיִסֶלאַה אוצ טאַהיִנ אָרּומ רע םאָה גְנוריִצ ָךַמַא וא

 ןייז .אוצ ןיִּבעָנג קעווא .איוז רע םאָה בּומש ןיא יז איב

 םיִהאַּב ןייז ןיִלאַז אויז יִרְכ מאָטש ןיִא טָציז רע סאו רָבַח
 טכאנ אויב .ןיבאַה .םיִבָנְנ זא ןיִפארטינ ךיז פשה לירו רעד
 0 -) 31 ;7%צ 2 = יו ז* ₪ 0 - .

 זיא םַע .רעָבְלַז - נוא :דֶלאָג םאָד :ןיצנאָנ .ןיִא ּהָבְננִג אוצ =

 ןייַא טקישנ ןאָמ םאָטש רעָר טאָה איר רעָר ןיִא שָמּוקְג <
 סָע סאָוְו ןייז עיִדמ םיִא לאָז רַע .ןאָמ םֶפְראָד םוצ ַחיִלָש
 רעָד סאָר טאָה ןאמ ָפְראָר דעָד וא . ןיפאְרסינ ָךיז טאָה

 ןישטנעמ = קיש סוהא טלאָקְג | סיִמ רָע :פאַה דעה
 ַחיִלָש .רעְר  םיִבָנַנ .איד ןיפאַָמ לאז עמ ינו עֶלַא ףיוא
 םיִא אּוצ םיִלְש רַעָד טגאָז ןאָּפ ליוו רַע סאו ןקעזנ פאה
 ןופ רעָד ןיזאל פא יז םלאז ריִא ץשֶתְ טלאוְו הָעַד יס

 רעד 'ִטגאָנ 'ץיָבאָה תואצוה טסיזמוא דיִא טָלאָז סאָט ךאָנ
 אוצ ּוטְסיִב סאו ךאָנ ראָנ גאָז תיִלְש םוצ ןאַמ םַפְרַאָר

 טקישג יִמ םאה רח ןייד, הילש רעֶר טֶנאָז שָמִקָנ דיט

 תָבְנְג וצ םיִלָּכ איד טאָה עמ וש ץינ שוט דד לאָז דר
 דייב עי ראָנ איטָשְאּפ םיא וצ ןאָפ סָפְראָר יִשָד טנא |

 06 ₪ יקי שופ >
 סאָד לַעָמ ףִיִא וא ןיסיוו ךיא לעו) סאו) רוד

 זַא טייִלְגְג טאָה סֶרְבִא טָּכייִבָש יישר . ןֶנשְרַ
 אנ ןֶניִשְַ ןיִבאמ דֶנאָל פאד םיִא טעו היָבְה
 תּוכְזַא ראָפ סאו ךְרוד טָגעְרַפְג םיִא טאָה רַע

 טַאָה ןיּבאָק םויקא ןעָניִרְר רעדניק עָימ ןיִלְִ
 איִר ןּופ תּוכְז םעָר ףֶרּוד טֶרעָפְנָעג טאג םיִא
 אוצ טֶנאָזג טאָה רָע נוא ויִלַא מאי (מ) : תוונָּבְרַק
 רָּבְלעָק יירְד ריִמ וצ םַעָב תֶשָלשִמ חלש יל הָחס םיִא
 איִרְד נא שלשפ לוו ןיניִצ אייר גוא תֶעלושס ית
 עָגְנויָא נּוא לע פיוט ליקְרְעָטַא נוא ריתו רַעְדיוְ
 זֶא םֶרְבִא וצ ןעוְונ ומרכ הָּבַקַה טאָה םאָר בוט
 לֶאְרְשְ יִרְיִלעְו תוונָּבְרק יד ןופ תּוכְז םעָד ךרּוד
 רע גוא הל לָּכ תֶ ל חקינ ) ;לֶאְרְשַי ץֶרָש נשי
 פָה רֶע וא רופנ סמ רו ןֶמּונָנ עָלַא איִד טאָה
 םאָה רע רָמילָכ ןיטיִמ רעד ןיא ןיטינש וצ איי
 תב שיא ןיו םיקלח אייווצ ףיוא טלייִמ אּוצ איז

 םעד ןינעקַא קימש ןייש ןיּבעְגג טאָה רע וא
 תומְָּב יד ךָעטאָה םּורֶד טּבייִרָש יישר - ןרדנ
 .םאו) איִד ןופ יא רֶרָס רעַר םּוראו) ץִטיִנָש אּוצ
 .'ש ןירעְדְָאְ,עָר טיִמ רעְנייַא תיִרְּב תר ןיִנעְ



 0 " | ל שרב

 =  "לקאוי והשר תארקל ורתבישיא בקו הג ןח
 = "לע טיעה דרו :רהב אל רפצה כ תו הר

 = יומי :טררא םתא בפיו םירנפה יא דפ
 לע הָלְפָנ הָמְררתואובְל שמשה הוה בי:סוכאןהה
 הָלרג הכשח המיא .הגהו םרכא ב
 תלפג תַלַפָנ יִמ לבה מא

 םירוטה לעב <. והולע
 יתמסו כיקכדכ סיטדקמ .ינט דגנכ :ס53 םמטס יסי) ךדיסו סכס. | רכט 55 סימנס כ"; ססש . עד* ספכ ןוכסס . 'ת םכונ וינכ
 :וככמנו סדק6 יגכ65  ךילטסו ךיפוטמט דוכדכ . 'סמכ 'כ . שמסס יסוו (בי) : תולגכ ויס סיטכסו סדוסיכ 6

 םימכת יתפש יישר
 55 קיד5 ןוסד סופט 39%, וכקמ-)5כטו לכ פרסכ לפכטיפ .רופצה תאו :פ5 פוס ב" סניכס לס וקולש סוס סילזגס
 (ק"ול) זמ :ורקמ ל5רסו לכ תרפכ ס"מ סטו 59 בוט סטעי סיפיסו סיכפל וכטמנ ס' 5 סופופספ יפל -, רתב אל

 ו ו 7
 = ק'גט סללנו  כופ5ס לע סנ טועס רוט במלנ 6 נש :כרס סנווכו 7 וא רלמ ריטססו .ריפלסו .רמולו ..סרפו ידמ 2 4 ולכפ סינכקס לעכ םיפכ לטל ליפסו (ח .לסינד) -למופו

 אל רופצה תאו :; םופוסס לע זמכ קומסבס לפכ ךכיכל טיסס יונקכ יסנוי (5 ם"סב) רמסכס .סנוי ונמל ומממכ
 םוסל קולכנק .ח5 ףסופו טע .לוסט ספ-לפו ףוע סוס . םיעה (לי .: סלועל ןימיוק לסלטי ויקיפ פל .ףתב
 ךוממ- מכס טיננפ ןכימגכסמ :טיכנפס ח"פ) סיכפכס מ לע .םירגפה לע : ללטס 55 טטסו (ומ 5*ם) ומכלכוס ינפ
 סנכסמס לכו סינלפ סוכנפס ומונכפו סיגלפ) .סילנפ תכיס ססל ףלססנ .םינלפ בסיו ולקכ שיש סגלתל ולנלוסמ
 ומכ .לוגפ .ןוסל - פילגפ :ומוגלפ :סילגפו :סיננפ ומוגכמ סילסכמ .סוכנפל סילתכ םיקסנ  ןיפס יפ5  סעוס ןכ
 לפס י'ככ\ :ו'כ .י'סכב 'יגס ןכו) (לפוש כ"ב .סדוסי וניככ יכמ יתעמס  ךכ) (בנפ ןוטל :(ז שכקיו) סוס לוגפ
 / דוח סניס זמכ וסוכ  כםי (זפק סולסס) ול קסלפסו סביסנ 5 , בשיו : (5סוממ ר'3 ריסמ וניבר 'יפ ךכ ביסכ
 6 קול .זפכ .'וגו המיא הנהו (כו) : סיפמס ךלמ סכיפ דע סימפס ןמ וקו6 ןיסינמ  ןיסו ססולכל יטי כ

 /- לארשי ילשמ טיע שודיפ
 קי -ךיד רָע ּאָה סא ךאְנ ןיילצ נח אוד פאט  איד ןוטיווצ ךרוד ןעייג נּוא הָמָהְּבַא איז ןיליימ
 לעוו ָךיִא זַא רע םייִמש ראפ םָּהְסַה ןמ ןייז עידומ ריִמ תָרּוּכ םִוא טימ ה בק וה טאָה אָר ווזא רעקימש

 איימש ראפ טנייָה הבי איד נג ָךיא לע 2 ןיבגז ּךאַנ ןיָבאמ וצ הָחָטְבַה לוז ןיטיה לאו רע ןעוג תיִרְ

 + זיא לשמנ רעד . ןעָמּוק ןייד רֶדיוו רַעָד זיא הָצָש ןייד זא 0 ו החל ןוש ו

 םיִא .טאָה .םיקירצ ןופ הָלַפִּת רַעְד אוצ םֶסּולנ טאנג םּוראוו אוצ ה אווווצ ףוא תוטקב 5 ןיטינש אוצ

 זיק פאק םינ שו רע ל ןירסש אד רוד ןיינג פאג מ ןיָבוא עַד גוא אייז-ןישיווצ ראפ רעָבא
 םאָוו םינ טסייוו אנד םגאוג םאג םיא םאָה ףורד רָדְניִק רַעָּבוא וא סאו רָעְייָּפ דָנאַרְּב רע נוא :ךּור

 א טפר אור סאה סאָר הרר ןיזיכ שפ? *ד ווטש רמז איוו 1זא רקוטש- איר ףֶרוד ןיִראָפ
 אוד זא טסהעו ּוד םאוו ןירעטש םער םגראוו ךּופיה רעד

 7 שפט רד דא ריד ךָא דייונ רני זי אַ טי טס ריפצה תו .הָניִכָש .רָעְד,ןּופ לש ב % סאה
 = אש א ןיביִלָב לאָז סע ןעונ וראו .רעָדְנִק  ןָּבאָה אוו םאָר רחב אל ביוט אור זוא סאה לעְנופ עֶד נוא
 ראָנ ןיבעמש םעַד ןיניווג יִנ ראָג ריד "בא טֶלאְוְו סה וד לאש איִד .זָפ ָמְרַא זיא םאָד ןיִטיִנש 0 טיִנ רע
 ו 7 אוד יד ישימו רד דיי ךיצ = וָביַצ אז ןילעו].בוטא אגצ ןיִכיִלְְ ןיִנעָז סא
 | + רנה באה טס ראפ | | * | שרעדמג טאָה רע בוא דר אל באה גיא
 שו קענַא :טֶכאַמְג איז טאָה םֶרְבא נוא פא יא בש רַעְְיִמְש איִד ףוא טיפה לע לונופ ער
 < ָלְפָנ הָמְדְרִ נאג רעָמְנּוא זיא ןוז .איד זא ןעונְג זיא סָע נו הא שמָעַה יח (ב) ןל :קַעווַא ןּוא
 = = םיורנַא וא לוד הכישַח טָכְראָפַא היא ןונ נוא הנח .םֶרְבַא ףוא ןיִלאַפְג זיא %- ו ל

 5 7 אוצ .גּוא תורָצ איִר -ןווצ ןעונָנ זִמָרַא זיא סאד ןלאַפְג םיִא ףוא זי וע לפי /
4 
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 עברא םתא ונעו םּודְבעְופַהְל אֶל
 רש יוגַהתֶא םגו ד :הָנֶש תּואִמ
 ןָב ורבע

 . 5 תרלקנס דפ ססוס כ םוכרנ סודנעו. לי ססוס ספ פכ2 עדפ פודי א'[ך

 םירוטה לעב
 < טכ ןטק דעופ ךס פוכרב הוכפ טס( . ג פוירפ

 0 ךלרל וט תישארב /

 עהיסרבַאְל רמאיו * :וילע. תֶלפנ
 ץֶרָפְּב ךערז הָיִהִי | רגיִּכ עדת

 ו ואָצי ןקירמָאו יִכָנָא
 לֶא אוְבַּת הָתַאְוי :לודָּנ שָכְרִּ

 רפא
 א יהילע '
4 09% 

 :עדת עדִמ סֶרְבְַל

- 

 לעיִת ּתַאְו ומ : יס
 תול ו

 1 "דכ ןינמ) סנופ ₪כיפ יפוס .לג יכ (2י)

 םימכח יתפש

 סוכסכס 5'6 36רטי) זמר 6וס רוסיסש יפ3 )5כש89 סולכ) 5כי
 סוכ5מ) דכיפ סדוק תסק> ויסס סינטס סנו 1 : ס'ופע) זמכ
 6ודבמו כופכ סמל סנס תופע 'ד דוכעיטס סוס 601 )סוס כ"ו
 לנ6 יספק סנט פו6מ עבכ5 לו סנט תוסמ עככ6 סתו6 ונעו
 ר5סכ סולגכ ויס קפלי דלונטמ יכסד סס9 5 ןר6כ ךטרז סוסי
 לע ילק 691 פוכיג ןוטכ 5וסכ קספו לניו כיקכדכ 6
 956 סנט ו'דכ 535 סיס 6 תודכעד סתו6 ונעו סודנעו
 יכסע סס) 53 ןל6כ כוקכ ךכ) ם : קתנו ד)ונשמ סיס םוכוגס
 סוזמוכמ ססי ? : כקעו ומו ףוסכ 56 סירנמ) דימ 103 5
 סמוש וילע קגסוג סכודג סכיטמ סמיפ .סנסו סנעמ)ד קוספכ
 ..קונעפכו .סו5כ ?5כטי לש ססוניע וכטסט ידמ וז סכיטמ לככ וו
 יכ ועמסמכ .ןיד .יקופמ> ם/: סוד= וז .תכפוכ . ןוו..וז סלודג
 5בקפבס .םולר רפפכ 52 'צ : ןידכ ססמע .דממס | וניממ .ם)
 *יפ כ :סנוינקפ ונו6 סוקופססמ ןוממס סז יִכ ןונק לע סלומס
 דימ יכ פולג ללככ סיס 5וס סג .פוכגס 336 יונעסו סודנעס
 : י"'עכ | ם"סלו סנפ תופס 'דס  ןליתסס קמל דנןנמכ
 יוכ ךדפנל 536 וכס .כתכ כמ5 5)דמ סומסכ 5לו (הופומכ רך

 ק סלרס סל ..אובת התאו (ופ) : וטפניו (בו םומס) רמפככ ומכ לודנ צ

 - יישר
 לפוספ . ךערז חיהי רג יכ (גי) : .םוילג למ ךססו
 קספי .רפוכ ..סנפ 'ם .סיכנממ .לסרכי ופניס דפ קסל*
 רמ5 סירנמכ רמיטכ בקפיו כקעו רלופפכ סנס .סיסמ ןכ
 ויס סוכימכו 5"ק יכס סנט ספמו סיש)כ יכונמ יכנס ימי
 ק'פו . סנמ חוסמ עככל ירס ו'דמ ןיכמכ כסעו סימסמ
 סיס סיללמ ידלוימ .ססק יכס .קילמ עבכס ווס סיללמב
 ספמ גש סינומטו סכמע לטו טק לם ויסונכ כוטסו 5
 םנס 650 ס5ומ סספ ןיפ .סיר5ממ לסרסי וספיסכ סיסמ
 יהב םינטס לכ ןסמ סינוס  ךיל5 סתסו סיקמסו םוסמ
 : סטמ םדיל למס סכמע יסשו - 1 סרמע דיל כמס תסק
 פ2 950 .סימנמ ןכסכ כפל ו . םהל אל ץראב
 פכנכ קסני לגיו 'וגו ססלכס לגיו כ קסני דלונכמו ססל
 לונל (זמ סיפסלכ) סס ןלסב לג ככעיו (סק סינסת)
 םונל סגג ע . יוגה .תא םגו .(די) : ומפכ ןכסב
 יד :: לסכסו סמ .ודכטיטב לע סילכ סס  ףסמ סודפכס
 ןפמכ =. לודג שוכרב : חוכמ פ לפטב . "כנא

 . ךיתובא לא : 06 לכ
 ספעיפ .ולטכ . הבומ .הבישב רבקת : סנוטס חכס סמעמ ךדמל | וי55 לכי וכטכמ לוקו ז'עפ ומס

 ט'ע שוריפ
 תּולָג םעָר ןופ שיִנְרֶמְְניִ
 עת חי םרבא אוצ טְנאָזְנ טאָה טאָג נוא סבל

 אמל אל ץרוכ יהו חה רג ןיִסיוו וטְסְלאָז ןיסיו
 ןיִא דני גוא רמעְרָפ ןייז ןיִלעוַנ ררָניק. עניי <

 טְנאָז סו רָפ גוא סֶרָעייִז טיִנ זיִא סאו דנאל אַז
 טייַצ רַעָר ןופ םּוראוו םִיַרְצִמ דֶנאַל ןיִא טיִנ רע

 ןָא כי ךיו טאָה ןיראְט ןיִראָּבְ זיא קָחְצְי א
 ןיא ןעוג טי זיא רע עָשָטאַח תּולָג סא ןיבוהנ

 איר וצ ןיראווג טניכעְרְגטֶראּפ סאָר וִיַא םורצמ =
 טָה רע םּוראוו תו סער ןּופ ראָי טְרְָנוה רַפ

 םיִא אּוצ מאָה סאו דְנאָלָא א ןיא טָנאווג ףוא |
 איז טימ ןעְניִד טעו ןעַמ גוא =ידקמ טְרעקנ טיג
 ןֶניְנייִפ אייז טעוָו ןַעָמ בוא הגש תיאס ברא יא ּע

 1 יג ח

 רָמאַר (גי) ::םירצמ
 5  שע שוריפ

 תא ירטעיהשא יה תא פגו (ךי) : ראי טרדנוה ריִפ
 ןעגיד איז טימ טעו רָע סאו קֶלאָּפ סאד ךוא

 יאו תוכמ ןֶהעָצ טיִכ ןיִטּפְשִמ ָךיִא לע יא ור
 סירא איז ןיִלַעוְו ָךאְנ רעְד נא לודָנ שוכרב ואצי כ
 ליִפ טִמ ןעָמ טֶנייִמ סאד ּבאָה סורג טימ ןיינ
 אד נוא .םָג ףיִיִָא לֶא אובָמ הָפִאַו (וט) + דֶלְעְנ
 נוא םולק טיִמ ןיִרעָטְלָע עניי אוצ ןַמּוק טֶסַעְו
 הָרְת טֶבייִרש יישר ,-תּולְנ סאָד ןהעז טיִנ טסעוו
 זיא טאָנ נּוא םיִבָכּּכ תדובע טנידנ ףאָר טאָה
 עני אּוצ ןעָמוק טעוו רע זא םֶרְבִא אוצ רַשְבִמ
 ןֶמּוק סֶרְבַ ןינומ אד טעו אונ םולשב ןרעטְלע
 פָא ןנאר ןופ ןיִנְרעְל רימ ראָנ סנה ןיִא חַרָת וצ
 ְָּראְמְשְכ זיארַע יי ןאָמְנ הָבּושְּת טָה חרת וא



 אֶל ירא אָכָה ןומות
 הָאְרמְאד אָבח םיִלָש
 הוה זי : מכ דע
 אַלְבְְ - 'אשמש
 ןנתד רּונת אָהְו הָיַה
 אָדעיּר אָתְשָאד ןרועְבּ
 : ךיִלאָח איל ב
 2 ד אוהה אַמ כיב ה

 רַמיִמל םיק םֶרְבַ 4

 ףגבל
 לוד 'יפ . 62 ודו ךנוס לוד ךדיס| ככ סכסמכ 'ב . רוד (זמ)
 , פס 5 םסכ) 53 ספ ר"ודו ןכ6סמ ךיג3 ופליש ןפוכ ךניס

 ושר

 וימיכ סעכ קוכלסל וסע 65י פלו וימיכ סכוסס
 :וטע דכמ ש סויכ וכו ומ[ סדוק סףס 'ס סמ ךכיפנו
 'ג ספ וכי סולנמל ולגיט לסל . יעיבר רודו (ט)
 סיס ןענכ ןרסכס ופל ססוס ן בסל וכוקי יעיבלסו ולוד
 קסוס -26ס ךל קס .כיטכדכ 1 סוככ .םמכו ומע רכדמ
 ויפולוד כומ קו 05 .סיכלמ) .דרי כקעו .סוס ןקו ססםלל
 : סוס ןכסס יפכמ ת ןורלס ןכ כלכו ןולפחו ןכפ סדוסי
 וגכסמ לפסמ פויסל . ירמאה ןוע םלש: אֶל יב
 סנמסקב דע סמוסמ ערפנ ס'כקס ןיסכ ןמז וספות דפ
 : סנכיכס סמ)כ 60003 (זכ סיטפי) רמסנס טקסס

 . 2 פוידע יפיככ חו א"ר

%6 
 לטפפכ

 רמולל םימ סולָּכוק סס יסוו (גי כ"מ) ססיקמ סיקוכמ א סס יסיו (כמ תיכסרכ) ופכ .האב שמשה יהיו (ף)
 -- יס ךטס . חיה הטלעו : סעקכ חאב שמשח: סז לכד יסוו
 ם רסוכמ פוס ךכל סלעמל ומעפ . האב :: סנסיגכ 9"ע סיתוכס
 ןכ רמול 5'לו תעקופ .סיססכ רסוכמ

 5 ךל ומ תישארב

 הָביִטְּב רככת םִלָשְּב ךיִתבִא
 הוה ובושי יעיבְר רודו " :הבוט
 :הנהדרוע ירמָאה וש טלש"אל יִּכ
 היה הטלעו הא שמשה יי 0
 רשא שא היפר | ןשע רונת הגה
 : הלאה בירה ןיִּב רבע
 תיִרְּב םֶרְבאתֶא הָנהי תַרָּכ אּוהה

 םירוטה לעב

 ו וכ

 םויּב /,

 : סנס וכוסי 5 עפ ויסי סיגס ('דכ . סנס וכוטי יִפיִכְכ כ'ודו
 תוילגס 1 ססכסמ וסוס ;פיסכ ש"ל . לוכמ סגסו סיס סמכפו \זי)

 םימכח יתפש
 ףוט סוסו סדמס ןמ ומ םָביו כותכד (פ'ק) ₪: ל"סרסמ
 ירסו ת'לו [ך :ם'ע ססככמ פע סוי וקולו סמימלכ ל'ורדו
 סדוסי 2קעו סיס סולנמ ידכוומ כקעי ירסע סוס ישיפפ רוד
 נפסנ 6לס רוד כיטמ .5נו סוכ ןקו כקעוד "וו כנכו ןוכ:מ ןרפ
 0 לכ5ַ.ללכ דוכעוס סוס 52 כקעו ימוכד כ"ו דועו , תמכ
 . ימי םפרפכ י'בר םריפכ ומכ דוכעוסס תגק כיחתכ סדוסי
 טופל א : וטיככ ,כוד סע קוכד סתופ ונעו סודכעו סיסיו
 סב. בותכדמ סכקנ 5 םמטסו רכז ') יסיו כיקכ סמל םרפל
 סמטס סז לכד יסוו פ"'סד ןרפמו מס יסקו כתכמל סי סוסו
 סיקורפ סס וסיו ןכ ופכו סז רכדמ יק יסיו תלמי  'ןגו 3

 טפיכ ול זפכ . "וגו ןשע רונת הנהו :
 סיס /ף'לסב סטמל ופעמ סיס סטו רככ

 0 פקוס ןלכמ 0065 ןסע רוטט קלכעסו כ מכס וסוו כיקכ .לככ יכסמ
 סנפפ) ספמססכ .ככ : סק סכ .ומכ ויסוס יקם סדוסיפ סכיקְ ןופל .סכיס לככ קוליס .סזו סעקמ  רכככ סנמכ
 ןפ סוס ספמל סעמספכו (5 םוכ) ךפמבו סנט .סנס . יתמולס סמק .סחכ עקרו ןונכו סז ןוגכ וס לכ ןומל

 טיע שוריפ
 טיִמ ןירעונ | ןיֶּבאָרְנַּב טסַעו אגוד ז הָבּומ הָביִשָּב רָבְקּת

 טאָה טימ רעָר טֶּבייִרש יישר . רעָטְלָע עטּוגַא
 הָבּושִת טעו לאעמשו א ןעונג רָשָּבִמ טאָנ םיִא
 ובושי יעיִבְר רודָו (זמ) : י"ל ויע) ןָּבעְל ןייז ראָּפ ןאְט

 ןירעק רַעְדיוו טעו] רוד עָרְרַעָפ סאד נּוא הא
 ןירעוו ןָּביִרִמ רֶפ וילו ויז זַא םַעָד ךאָנ רָמלְ
 עְרְרעַּפסְר וא תורוד אוירה ןייזטראָד ייז ןילעוו
 זיא םאְד דנאל םער אּוצ ןירעק רעו טעו רוד
 זיא סע םּוראו) יִרמָאָה ןּוע םֶלָש אל יִּב מץ

 ירומָא םַעָר ןופ דָניִז אי ץֶנאג םיָנ ףא
 סד םאָמ רֶעיַז לופ רַאָּפ טיִנ 0 םָע רָמּול

 : כ ליפ וזא ןאָמג טי אנ ןיּב

 ט'ע שוריפ
 ןופ ןירעוו טקיש ראָפ םעְד ךרוד ןִלאָו איז זַא
 == ב רֶמּולָּכ םייצ רעד ןיא ויָב הת דץ רגאָל רֶעייַ
 א לַאמְּטְסנעַ רוד ןידְרעָּפ םעָדְזּופ טייַצ רעָנעַי יא
 =< .היבְקת גוא סאָמ רֶעייִזויְִעו :לופ רפ טשרעטעְו
 " לּופ רַפ טעו סע ויָּב הָמּוא ןייק טיִנ טֶפאְרְסָש
 < ה מש ירא .זיִא םַע נא יהב זי : םאַמ ריֶא
 , 4 .ןוא היה המ ןֶנְנאְַנ רַעָטְנּוא זיִצ ןוז אי זמ
 יא שעד ןוג נוא הני ליִּפַעָנ ןייַא ןיִראָוְָנ יא
 2 8 ןָּב רַבָע רָעְייַפ נוא שא דיל ךור טיִמ ןיָבוא
 .רשיטש עָניזאְד יד ןישיונצ ןיִראָפְג רבי זיִא הלה
 | הע באס בל ם םעְד ןיָא איהה יב (חי)
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 ! תֶרפרַהְנ לחנה

 ! םיִאָּפְרִה"תַאְ יזְרֶּפה"תֶאְו יתחה
 -תֶאְ ינענְּכה"תַאְו ירמאה"תַאוי"
 ירשו *זטס:יפּוביה"תאו ישרְגה
 ּהָלְו ול הדל אל םֶרְבַא תשא

 המשו
 | םֶרְבַאְ"ְלֶא ירש רָמאתוכ

 םירוטה לעב

 תיִרצִמ הָחְּפָש

 לכטסיכ ילטו סלכ6 םט6 ילסו סלסמכ 'כ .ילטו (6) :וסופל ןימודש
 ..סלוספכ 'ד ./ס)1 : תוסמ6כ סכוטמ ספיסש דמלמ סכוכד ספ
 . סולסל פט לפ6 סנו , תויפ יגט סלו . םיל5פפ סמפש סנו

 םימכח יתפש

 גועד ג ב :.סוקולמ ססמ .סז רַכד יסיו רפ6 )כ 'וגו
 ססט יוחס לע ךנמ יכומ6ס יכלמ .ינמ ביפכד וכומ6 סיסק
 ינפמ סיספכס לתו סכקנו ילומלס ינכמ סיס לוסו סיפכ
 סוורומ5 .ססו גוט סו םיספרס תו 5 פוס יסד סֶבילע ךלמט
 תסו 5 יכומלס כוסס רככ 00 יכומ6ס קחו יפע סלוכ
 כיפכדמ ותסכוס 1 : ס"סכס ולומ6 6וסע גוע לוס סיטסלפ

 תכ יסדו 536 סנעכ סנק סט6 סתנקמ ספ לכ 501 סמטט ס% | 0

 קנ )ו ןלכ שי קופול לטע (ל'כ) . יניקח תא 6 = =

 ג < אתא יתתָנ - מאל
 ה רקנהידע  םִיִרְצְמ רֶהְנַמ תאזה

 ינימַהְהתַא ש
 -תֶאְוכ: ינמדקה תָאְויזנהתַאְו

=] 

 + תרפ| כ לה
 "תו יִאָמְלַש -תָי םי

 / : יאנומדק תו יאזנכ .
 יִָּ תו יאק תי 2
 נג אכ + : יאְרְבְ "מ
 ו יא תי "יארומא
 ְּ תו -יאש גרג תא

 תפא ירשו א + יִאְסּוב |
 / הל תילי אֶל .םֶרָבַ
  אָתיִרְצִמ אָתַמַא ל

)| 
 ינחצע

 פפתו ךנתו וטכדס וס . 35ינד ס5סט סיקכ עככמ ןיפנ .סלו
 למ6 ספ ס) סלוסש תויפ יתע סנו ונייסו 'וכ6 יכולנ> סכזסש
 וכפפפ ומכ ססקנ\ ומ יסכוטק סתטעט ןויכו- ס"וכעל תודוסכ

 יישר
 2. 0 ס53 ופל ךעוסו ויקכע סטענש לכד סווס
 5:1 (2 לקסל) | סנש לוס לקככו 03 סיס  כרעכ
 לוס ונלכ ס'כקס לט ופכימס ..יתתנ ךערול (קי)
 לוספ פל . תרפ רהנ לודגה רהנח ::(כ'כ) סיומע
 סעכרלב .רסופמ סוסס פ'עס .לודב וסללוק י'5ל .קוכד
 . םלפ פוס יעוככס לסנסו למסכס ןדממ :סוללווס תוקסנ
 : ךל ווסספיו לווספל קכדס ךלמ ךכפ דכע טוודס .לםמ
 ןופעו .55ומ\ סוהס סכלטסו ,סי סעכט 050 ססכ ןק

7 4 

 .תרמאו ב 1 רָנַההמ 1 5 ך
  ץעָּכ אָה םֶרְבַאְ יִרָש אנ ה

 ינעמ 4

 סהפמממ ןומע  יטבו .סדי מונטמ בסופו סודס למפכב דיסעל . ספולו  םויס) - סידיסע ינועדקו נק יניק סט
 החפש ₪ : סופפמ ןלס כקו םוסס | (ג סילכד) סכ 'סנכ ב גוע ןלק .םיאפרה תאו (כ) : (6' סיעשי)
 סכימג ל ו סז םיככ סקפמ יקכ םספב בטופ רמ5 ב.סרשל וסעכב סיס .סללטכ ספוס סעכפ פכ . תירצמ

 < שע שוריפ
 טימ ןעווג תיִרָּב תָרוּכ טאָג טאָה רמל תב רבא
 אג תאו ץֶרַָה תֶא יְִַנ ל ןיגא] \צ רזא םֶרְבַא
 דֶנאַל עֶניִזאַר סר ןיִּבעְגג ךיא ּבאָה רֶדניִק עני
 ןָבַעְנְג טיִנ ףאָנ רע טאְה טייַצ רַעָד ןיִא עטאַח
 ה'ָּבקַה זַא ראָנ רעְדְניִק ַעָרָעייַו אּוצ דאל סאד
 ןיִראוג ןאָטג ןוש ויא סע איוו ייל זיא רצ טנא
 לּודְנַה רֶהְנַה דע םיִרְצִמ ןופ ךאָּב םִעְר ןופ םימ רה

 ייקת תו (מו) 1 תר ד 0% םעְר וב תר

 :ם'ע שוריפ
 היא אוצ בואנ תיִרצמ הָחָפָש ּהֶל דני ןייק ןנוויג טי

 ,(איר | טּבייִש ישר . םירָצִמ ןופ טסְניִרַא ןעְווג וא
 .זַא עַד הַעְרַּפ ןופ רעְטְכאַט איִד ןעווג יא הָחַפָש
 .וצקעשנ יא סאו םיִסָנ איר ןהעזנ טאָה הערפ
 רָטְבאִמ ןיימ לאָו רַעָסָּב טֶנאָג רע טאָה הרש
 א .עֶמָניִאַהַא רָדייִא זוה םעְד ןיָא "הָחְפשא ןיוז
 .: רנה עונג א ןיִמאָנ רי נוא משו זוה רעְרְננַא
 רצ יָנ הנה יסרבא ּצ 8 ל ָהי ירש רמאתו (ב)



 תֶתֶא .יִרָש תַרָבדוב
 רנה תָי סֶרְבָא
 ףורמ ּהָתְמַא אָתיִרְצִמ
 בָּתְמְל יש א רשע
 ןענכד אערַאְּב םֶרְבַא
 םֶרבַאְ ּהָתָי תַבָחִ
 : ותנאל הל חלעב
 רנה תַול לעו ד
 ירא = תזחו \ תאידעו

 .יךס- תומכי .רפע 5 את ל ו 55%

 תאורע
 טככ5 ןיפנ סנו -. סופט ילע למ6 סכו .5וה סה לנס וז ,סלופק
 7 לכס 'סמכ '3 = סמ (5) :36פמשי םוכלמכ כ"ג ירי
 סנו .סינמ \ סמע 'ססָסו סס6 ססנם יפ רפ פכשס) סטנ"לש

 יישר
 יפ לפ.דפי .הנממ .הנבא ילוא .(3).: לקס םיגכ <
 .הנממ ה בא | ולס 596 יוכב.וכיספ םינב ול .ןיפמ =

 (כ'כ] . ירש לוסל : יינ ךוקל יסכ םינכלפ ד םוכזכ
 ספקקל . ירש הקתו (ג) : סנפ עדוקס ה סול5
 :(כ'כ) סזכ םודק .ףונכ .קכדול םיכזט ךירפס ו סולכדכ
 סקסשק סטקל עונקס דעופ . םינש רשע ץקמ
 קומכו) סלחס פופ בייק סלעבל דנו. לג סינמ כסע ז
 סוס כיסי ןיפס דיגמ .'וגו םרבא תבשל : (דס
 יונג .ךסעלו ול כמסכ םלב .יפל ןינמס :ןמ סלוע ד
 ..רחתו .רגה .לא ,אביו (ל) + "99 ניס דע לודכ
 .היניעב התרבג לקתו : (ב'כ) ₪ סנוקסכ ח ספיבפ

 טיע שוריפ
 טַעְוּבְג ָףיִא לַעו רַמאָט הָנֶמִמ הָנְבַא ילוא הֶָחָּפָש ןיימ

 טגאְזנ טאָה איז טָּבייִרַש יישר .רא ףרור ןיִרַעו
 ןגנערב ןיירא לע יא סאו תוכז םַעָד ןיִא רָמאָט
 אייווצ טַמַעְנ רַעְנייִא וא זוה ןיימ ן ןיא הָמְרַצ ןייָמ
 לעונ הֶרְצַא רֶרְדְנַא רעְראּוצ עניי טָסיִַה רָּבייַו
 םֶרָבַא עמשיו \רָדְניק ןיֶּבאָה תּוכְז םעָדְויִא רָשָפֶא א
 :ירש ןופ לוק םוצ טְרַָהָג וצ טֶרְבַא טֶה של
 םֶרְבַא ןופ בייווסד ירש וא סרבִא תשא ירש הקמ ₪

 ישר . תיִרצמ אי רנה טסניִד ריא ןָמּונג | טאָה
 דייר עטוג טימ ןמּנג ןייא או טאָה הֶרָש בי

 טֶסיִּב אוד סא ריד לואוו טְנאְזְג ריאטא
 רשע ץקפ ףוג ןנילייִהא ןיא ךיר ןיִטְפַעַהְּב

 סו ראָי ןהַעָצ ןיפ ףוס ו ענב ץֶרְָב

 כ פויר וישר יב דנאַל ןיִא סע

 -ףלה :ךל גט תושארב ) ,

 לֶא אָנְ"אּב תדְלמ הָוהְי רנהצע ל
 - רמשיו חצממ הָנְּבִא ילואי יִתָחַפש 5

 ויש התו : :יִרָש לוקלםֶרְבא
 תירשפה רְהזתֶא םּרָבַא תשא
 בשל םינש רשע ץקמ ּהתְחַפש
 התא ןתתו ןע ץֶרֶאְּב םרָבא
 אביו י:השאל ול השיא םרְבְאל
 רהתו הלא

7% 

 התה כ ארו
 לקתו |

 םיףוטה לעב
 ןפ סלופ ?"ס כיסי ןילו םכקס 6שו כמ םכמל ןגייסר "סרלי
 ןלפכ לע לטופל "יפ  ,ןענל ל סֶרכ6 םכש) כיתכד .ןיכננס
 סכ ססיקלסש י'טכיפל זמ ןסלמ+ 'רפכ פ'3 . ספכס .: ןפנכ

 םימכח יתפש
 זמככ סל :כופכ ס"מ "וכו ס6לקכ וקכ- סל ןקנו :ספוס סעלפ
 יכ\ ל" ד: ל'קז סרטל- ס> ופענט :סםיטפמ -.סתלס רמולכ ."ע
 : סתכסכ + 'יפ סנממד ןכתמו סווגכ :םיס 605 ד)ת כנס 6
 ם'ס 655: ירמל כופכל וג סיס .וכט לוקל .כופכדפ -ותפכוס ה
 לוס סדלס רקועד ןויכ ך : םדוקס םוכ ונויסד וככל 5כ0 לוקל
 ןפופ סיכומ סילכדכ ס5 יכ .ותעד = תתקכ 3כוו 5לו ןתעד
 : 'וכו 525 -ול סמל סינט רטע ןקמ כ"ד ץ : וכונכ) ופטד

 3 סוס לסתו לנס 55 לכו בופכדפ לוו "כב ל"גפ פ'פו
 דוע .ספוסק םרדעל 535 ל'3 רגס רסתו .סו96 כו כוקְכנ
 סוסו סנופ6כ ס6יכמ סככעקנ 590 דניכ 55 רסת] רגס ספמ
 רסתו 565 לנה ןומסרפ "6 , סספעתנו סלוקכ דוע סתיס .וללכ
 555 דניכ לס וע כ6ס .8ג לָב כספו רגס םרדמ) ץכימ

 טיע.שוריפ
 טָאָה רָע ייַא ראי ןֶהַעָצ טראווג רע מאה םּורר
 איו סאו השא ןייא םוראו) ייווא ראפ רֶגָה ןמּונְ
 ץיק טה נוא ראי ןָמַעְצ ןאמ ריִא םימ טנאוו
 רָבְנִצ ,ןייפ ןָמעָנ וצ .בֶיוהַמ רַע זיא טיִנ רדניק
 = הָדָש טיִמ טאָה רבא סאו טיי יִ גוא בייונ
 םניִכעְרג טיג ויא םאד ץראל ץוח ןיִא טנאווג
 רָע טגאָזְג םֶרָבִא וצ טאָה טאג םוראוו ןראווג
 רש א טשרע .קלאָפ סורגא וצ ןְכאַמ םיִא לאָ
 זִא םַעְר ָךאָנ םורר לָאְרְשי ץרא ןייק ןמוק טעו
 לאש ץרצ ןיא ראי ןתעצ טנאוונ הרש טימ טה
 רע טָה טאָהְג טינ רדניק ןייק ריא טיִמ טה נוא
 בוא השיא םדבאל הֶתוא ןֶּתְתו בייוא רָפ רָגָה ןמוננ

 ₪2 .ןאמ ריא רצ רָגָה טסניר ריא ןבעָגג טאְה הרש
 7% יכיו (דו + בייווא ראפ םיא 2 השאל יל םרָבּצ



 ויל תושארב 1

 רמאתו ' :ָהיניִעְּב ּהָתְרַבְּנ לתו
 יִפנָא ףילע יִסְמִח םֶרְבאילֶא ירש
 | תומה יִּכ ארו ףקיחב יִתָחפש יח
 ודו יסחמ לא הוהי טפשי היניעּב לקאו התְרה
 רַמָאַו ו + ָךָעְבּו יִנִּבִי -"לא םֶרְבַא רָמאיוי : יניב יב

 אָה | יְִָל םְֶבַ

.. 

. 

 ךיתמא יר / . םץכ = לר רע רעו אה
 ו 0 םירוטה לעב

 שקמ ךוי> םכסת רפ6ת לככ לפ יר6שו יסממ . ךינע יסמס | 'סמכ '2- . יסשמ (ס) : סרכפפנו .סכזמ| | סניפס! פרס ןיפ

 יישר םימכח יתפש
 'טסכ ספנע סללמ סיולנכ סלתס ןיס וז יכט סכמפ | ןילכעפמ ולס סוסנ ירפס .כ"פסמ | סנוכלב ספוכמ סרכפסנ
 םינפס לכ .ןווכסל סתכז 0ל₪ סקדפ .סנילו תקד5 סיס = סנוטלכ ספוכמ תרכטהמ סט ןי6 5סו סכ 05 סטענס רמוטכ

 / סככעקנ סנוטלב סלונמט סוטמד ל"נמ פ'5ו זמ : ס"5רכ ס'פ רסמח : (ל'כ) סנומפל ספיכמ זמ יפרכעסנ נפו ונס = '!ל סמלפכ  ספנמ "ופס ס"לרסכ לדו , לקו םנ י'פ 5
 םנפחסטכ י םנוטס ליפמ מס ךיפפ ינ יוטפס סמ .ךילע  הנוסמ . ו לקתו 5יס ןויכס חכוסמ 5מלד 'וכ לקפו ס"מ
 קחסמ ל יהיה ומ לכ ,ןפמ) רוסיה ךלפ ביר סלב לי רה הופל הו 5 םנלפסס לוס יכנסו י5 ןסת סמ ס'כקס ל , |
 עמומ סספמ ינממ סמומ ספק ךילכד דוטו |. ךמע = סרמ6ד "5 סרכעפנ סנוטלר ספיכמ סוסמ 5 לפ)סכ ןוורסנ
 "וגו יתחפש יתתנ יכנא : (ל'כ) קתופו יטויזכ = כ = קוכו ס) ליעוס 5) סמל ספוס קקדל יד תקדפ סנופ יפדו רגס
 סלפ סח ל רסמ 60קמכס ךגיכ לכ .ךיניבו ינוב | קרכטפפ סטפ סוס 5 סנוטסר ספוכמ יתרכעסנ ינפ 5סד

 פרס ןיע ססינכסכ (סכקנל חכוכ ל'כ) ךינוכו סיכ יכק | סטופ ונפש" סמס לכ * : "טרסמ וכ! ס> ןי6 6ד| ₪5 | =

 | סל לעכמ סוסו סתלס לכל לטו סכס ךנס לגסל הי 6 40 2 - מופ ךפלמסס לוס .סלכוע סליפסו לגס לכ סרוכיעב ו ו ל ו

 | ט'ע שוריפ ט'ע שוריפ
 - .עֶרייִּב ריִמ ןְלאוָו עָרייִּב זנגא ףוא ןייז לַלּפְתִמ רַעְוַעַה טיט ד רֶנָה וצ ןֶמּוקְנ זיא רע נוא רוק
 קעווא טסו וד סנייַא ךאָנ וא ןֶראוָנ טְכאַדְג אוג ןנאְרט זיא יז גוא רחתו ןנעְלְג ריא םימ זיא
 אונ ןוינְּב ןיימ טסרעָה וד ריִמ ןופ דייר עָנייִד זיא איז זַא הֶתִדַה יִנ ןהעָזג טָה רָנֶה זא גוא אד
 | ."ִחְמְפָשיִַתְנ יִכָאטְסְייווש וד גוא הזבמ ףיִמ זיא רָנָה  גְניִרְג ןיראוויג זיא היִעצְּב הרב לקתו ןנארש ןראוו

 . סיש ןייד ןיָא הָחְפָש ןיימ ןְּבַעְננ ּבִה ךיא דקחג טאָה יִזטְסייַה סֶד ןנוא עְרָיַא ןיא עָטְניִראַה רי
 זיא איז זא ןהעָזנ טה איז א גוא חֶמִרִה כ ירת שאה רנה טָּביירש ישר . טָשיִנ רפ ןַמְלאַהְג יז

 יא בניר ןראוג ךיא ןיִּב הינב לקו ןנאְרְט ןֶראוָנ זיו וזַא שיִנ גינייווניא ןופ זיא הָרָש יד ג
 ןטְפְשִמ לאָז מאָנ דיעי יב יי טופשי ןנוא עָריִא איוו ךיילנ ךיז טזייונין גיִנייונניסוא ןופ ךיז טז
 םאוָו סאד טָּבייִרָש יישר . ריִד וא רימ ןָשיוָוצ אָהְו תקצצ ןייק טינ זיא יז רָּבָא תקדצא זיא יד
 ףוא יז טֶה יעצ יג י פופשי טגאָזנ טאה איז .נוא םֶרבַא טימ טייַצ עְננאלא וזָא טנואוו יז הָיַאַר

 ןייא טֶכאִרְּבִנ ןיירא טה נוא טנאְזג ףוא שד רֶנֶה ןיּב ףיא גוא ןֶרעוו ןגאְרְמ ןעווג הָבּז םיִנ שָר
 םאָה יו גוא .רֶנֶה ןופ רֶּבּוע םעָר ןיִא ערה ןיַע רפא ה : לאָמ ןטָשְרָע םעְר ןופ ןיִראְָָ ןגאְרֶס
 . רַמיונ טייטש םּרְר נּוא דניק סֶר ןעווג ליִפַמ : ןוימ דל יססח םֶרְבִא יצ יִרָע טְגאָזג טה יז נוא
 מָר טסו רֶגְה וצ טנאָזג טה ףאלמ רעָר ַא טֶה הֶרָש טּבייִרְש ישר . ריד ףוא זיא גְנּברְּב

 הָשָה אר זיא ןרעו ןנאַרְמ טסעו) וד שייט זיא ןאָטנ זיא ריִמ וצ סו גְנּבּורַּב סָר טָאְֶזַנ ִחַא |
 -םְנאָז רַעּוא גירנינארמ גְנאַל ןוש ףאַר וא יז יא ףֶראּ יִנ רֶרְניִק ץיק ּבאָה יא סו ראו

 = אָכָא ןרעונ גידנינאְרְט טעו) יז זַא הֶרּושְּבִא ריִא טסאָה וד זַא םָּוראוָו שָנוע םעָד ףורא ריד ףוא =
 \ רב ןטֶשְרָע םעָר טָה יז ו ץיינ נורד זוט * ראָג ּוטְסאָה רָדְיִק ףוא היבקה ּצ ןעוונ ללפהמ
 דע טנאָזִג םֶרְבַא ה כ רפא חו: ןענָנ לִּפִמ טּפְרארַּב טָסֶלאוָו וד וא ריד ףוא ןעונ ללָּפְתִמ

 ןשי

2% 



 ידיבע ע יב מא
 יִכָיִניִָּב ןיקמדב הל
 תקְרעָו יִרָש ּהָמיִנת

 ּהחְכֶשָא ז :אָהְמְדִמַמ
 א 2 ויד אל

 : אָרְַחְדאַחְרְְּבאניש
 אָתְמָא רֶגָה רַמָאְו ח
 איִתֶא ּתַא ןעמ ירָשד
 תַרַמָאו אלא תַא אלו
 יִתְַבְר ירש .םֶדָה ןמ
 רַמִאַו ם : אקַרע אנא

 7 ךלמ זט תישארב 1 :טס

 הללישע .ךדיְּב תחפש הגה ירש
 תרבתוירש הנעתו יניב בוטה
 דלעהְוהי ךאלמ ּהָאְצַמיוי :היִנָפִמ
 רב ןיעהילע רָבְדִמְּב םיִמַה ןיע ל

 -יאירש תחפש רגה רמאיו ; :רוש
 לןפִמ רמאתו יבְלת הָנָאְותאְב הזמ
 רמאיול : תַחְרּביִבִנִא יתְרְבגיִרש
 ּךְתְרבּזלֶא יבוש הוה 'חאלמ ק הק

 יבות ויד אָבֶאל ּהל

 ובר ת
 . 35 ףד ק'גרגס רזתיו א" תוחת יִדְּבְעּתְשָאְו

 חֶאְגְסַא יד אָבָאְלִמ הל רמָאְו י + אָהְדָ

 הק רמו : היד תק יות
 "ףאלמ

 יגסא

 םירוטה לעב
 סלש סעו סלקפ ןוילו סכקפ .סלש  יכ סרט כמ62 ןופ) סכש "

 . סימס ןיע לט () : ןסילל ןס ס"וכטס ל60שי ף6 5 סינלס
 5וס כופס . סימס ןימ לט 35 יכנ5 סנס .ךדיפו .ןיד 'סמכ 'צ
 סט סיכסמ ןיכ .סי55סמ לוקמ יתכדכ סימס 2 ללפקסל

 יישר

 חנעתו 0: ןוטסכס ןויבס סליפסב דמלמ 606 לסספמ
 יא (ק) : 2 ימוקב סב סדכעממ סיס . ירש
 ס9 .ןפיל 65 סיס עדוי . לכ ןכיקפ , תאב הזמ
 סוקמס היס סופ יס ןושל סיככדכ סמע םנכיל סספ
 : סב ינ6 ב סזמ וילט רמ6פמ

 ,  שיע שוריפ :
 ןיא זיא הָחּפְש ןויד רב רחש ןונ הא הָרָש
 וזַא ריִא טימ אמ יניב בוטה הל ישע טְנעָה עניי
 ירָש גוא יש תו ןנוא עָנייד ןיִא טֶלַעָפִג סע יו
 רעש .רא טימ טיט סֶר טייפ זֶה
 ןראווג ןֶפאְלְמְנִא רָנָה זיא ףינפמ חרכמו טעָּבְרַאְנ
 יז טאַה סע נּוא י ךמלמ הָאְצִמִו (ץ) דא רב ןופ
 ןויא ייָּב רָּבַדסב סימה ןיע לע טאָנ ןופ ֶאְלַמַ ןְנּופְנ

 ןָת ל רָבְדַמ רַעָד ןיִא רֶסאונ ןופ ןֶנּורְּב לאונג
 םַעָד ףוא זיא סוון לאוק םַעְרּב רש רב
 נוא רמאנ (ח) : רוש טְֶוא םוצ טיי ןעְמ יו ג
 ןושְל םעָר טיִמ טנג ריִא וצ טאָה ךֶאְלמ רַעָר
 תאָב המ יא ירש ןופ החפָש יד רָנָה יש תחפש רֶעָת

 ןיַה וו נא יב הָנָאְ וטסמוק טֶרֶא בלע ןופ
 טֶוויְנ טאָה ךֶאלכ רעַר טּבייִבש ישר . . וטליג

 . | סימל יכפש | כיפכד סימל ס)טמנ ס5פתס ןקו 'ס תוקד5 וכפי
 טק ימוכו טלפ לוקמ ךדיש| 6200 'םעכ 'כ . תסלכ : ךכל
 ךליפ> ל6עמסי 25 סמירכס = סרטס לגסמ .ריפס 32 תמרוכ
 סיכ כיתכדל ?סעמשי סוס םטק סכול יִכ ויפמ 960שי ומרכ

 םימכת יתפש
 ך'וו סטש ןפכו לכול םכונ 5וסמ ?"וסכ ן"ונסו ן"מקב דוקנ
 סנס ד'וי יכ י"כילכ ן'וגס ךונוכ סיכ וכק ף"כס ןיכו ן'ונס ןיכ
 יסלוגל סיסווסכקנל סכונ 5וסט 5"ומכ דוקנ ף"כסו ו"רו5ס לפ סרומ
 סוולמ סופ ו5 פס כ'לד מ : 'ןכ ןכ סכמ5 רגסל ףספ רגס

 ךקנ לסל ךסלפ סל םונט סיס סכימפ לכ לע .'וגו 'ה ךאלמ הל רמאיו (פ)
 ט'ע שוריפ

 רַע ראָנ טיג יז ןיה יונ נוא טמּק איז ןָנאוַו ןופ
 רִא טיִמ לאֶז רֶע יִדְּב טְנעְרֶפְג םּורֶד יז טאָה
 יִנָפְפ טְנאָזְנ טה יז נוא מא ןיירָא דייִר ןיא ןָמּוק
 יִרש עָטְניִראַה ןיימ ראָפ ןופ תחרוב יִכְנָא יּתְרַבַג יִָש

 פאָה רע נוא יי ךאלמ ל סא (מ) + יא ףולֶנצ
 *שר . טאָג ןּופ ףאלמ | ןייא ריִא וצ טֶנאזג
 = הָריִמִא רָביִלְמיִ איב אָד טייִטֶש םּורְד טבוירש

 וצ ויָא הֶריִמָא רַעָביִלְיא וצ םוראוו . יי ָךַאְלַמ
 לֶא יבש ףֶאלמ רָרַעְדְנַא ןייִא ןיראוָג "טק ריָא
 - עָטְניִראה ןייד ּוצ רַעָריוַו ךיד רעק דרב
 = עֶריִא רעָמְנוא גיִנעֶמ רעָטְנּוא איוז נוא ָהידְנ תַחַּפ
 שאָנ ןופ ָךַאְלְמַ נוא \ אל ָל רָמאַנ () : שֶנַעָה

 ךירעכ ה ןיִגעוְ סֶטאג ןופ טְנאָזִנ ריִא וצ טאָה

 יא רז תֶא הָבְר

0 5 
 5 ו . -

 : יש
- ,1 = 0 7% 6 
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 264 גוקו יש 2% 7- -- ה ראוול

 | אלו רערנימ ענייד ןירעָמ לעוו
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 "הברה :הוהי :'ךאלמ

 םֶרָבַה .תַבמְ

 ."תֶא הָבְרִ |
 .רמאה * : ברמ פסי אלו ךערז
 תְְליו הרה דעה הוה ךאָלמ הל
 עָמָשייּכ לאעַמְשי ומש תארו
 אָרפהְיְהְי אּוהְו * ְיְנעְלֶא הוה"
 ינפילעו וב לכ ךיולכב ודי םֶרא
 םש ארו * : ןשי ויִחָא"לכ
 יִאְר לַא התא הלא רבה הוה
 ירתא יתיִאְר םֶלִח םִגַה הָדְמְא יִּכ

 .רּב = ןידלתו אמ
 . לאעְמשי מש ןירקתו
 7 ךיִתולָצ . ליִּבַק יִרַא

 דורָמ אָהָי אּוהְו בי

 - רצ אָהְי אח אָשְבְָב
 | יִנָב לָּב ףאו אכל
 - ה ןיִכיִרְצ ןוהי אש
 | יִתחַא .לָכ יִּפַא לע
 | תעילצו + ירש
 לָלַמְתַמְ יד אָמָשב
 אוה תא תַרָמְאו מע

 = יִרָא אָלַכ חד אתא = יאר
 0 רתכ איזח יתירש אכה
 ילגתיאר ₪65 ג ד:ד < ליש ו

 םירוטה לעב
 סכפ6 .תפלקו , 5כס 'סמכ 'ד ..פללקו (6י) + .פשק סכו₪

 םימכח יתפש
 ופכ סנסטס לע סכופ סכוקס קלסְסִכ ס'מס וכ סו ועכוע |

 לככ יכסע לכעס ןווכסס לע סרטכמ 65 1 : 55 ןיסמ
 ינוגיכ וסע ו"ותס ספפ ן"פקכ ם : ליעג ו"טרופדכ ו)יפס
 ןוככלכ :פכטוי :ןסומכ יכ ו"יפס סמתפ 6"ןכס לע סמפס 20
 : ו"יקס סמק .6"ומ דוקנו ינזניכ- כ"ג ססס סיוכלכ  פננוקפ
 ו"יקס קקס 5"ומַּכ .דוקנ 8)ו  ם6כקו דוקנס פ"ע6 ל'ר ש
 6רפ 6כקנו ם :ה5לקו רכו) רמסס ומכ סוס דוו5 כ מ"מ
 כב ודו ם'6 ז'פלו ו"לכ ל"ב (י'סנ) : רכדמב םוטרפ ביקְכְדְכ
 ךוכ5 כ'6 .תוטסנ | וווכ סד6- םרפ 'יפס )"כ) ל36 . סיטסול
 סמלטב (6"ג) לצ :סט קמודו לככ רי לס6 'ופ 'פלו קותדל
 לכ6 סכעו ססכ36 .תקד5 לוכטכ סוכללמ יפו6ל ססלָכ6 ככ

 י"פט ךיסומוס ספוע- ם6לקו 25 ונמע ומש ₪6 ת6לקו סעכס

 ז יישר
 . הרח ךנה (6י) : סכימלו סרומס לכָב ךסלמ .כמסכ
 סיטפוט) םונמ סכלד סכס ךנס ועכ 1 ילספ יכוקסעכ
 (בכ סימרו) ול סעודו ם סדליו וכ ..ןב תדלויו :(ני
 5 . 0ומש תארקו : סיזללכ שננוקמ ןוככלכ סכסוי
 ארפ (כו) : קחליומס סל םפכקו רכזל רמולמ ומכ ) לוס
 יסיו .בוסכמ :ומכ סוימ דו פ פולכדמ כסו5 . םדא
 : סופש .לכב ודי : ןלספ רכדמב כשיו פסק סכול
 ינפ לעו :וכ ןילנסמו ופופ ןילנופ לכס . וב .לכ דיו
 : (ל'5) .לודג ועלז .סיסיפ . ןכשי .ויחא לכ
 פוספ ינפפ .ץ"פק ףטס דוק . יאר לא התא (גי)

 ןולו לכס :ססוכ .סוסמ עמסמ . יס 50 סמ ס'ד ס'ס) ןיכולע .לט ןוכלעכ .צ ספוכמ סילכס סו55 ככד סע
 סוקמ למ וסוממ ופופכ פוכבדמכ סולט ףספ יפייס סנס יכו ספיפ ןופ> . םולח .םגה : (ופופ סלול לכד סופ

 ט'ע שוריפ

 ןירעו טֶלייִצג ןינאק טיִנ ןילעוו ייַז נוא .בורמ פס
 נוא יי ךאְלַמ הָל רָמאַ (אי) : טייקלופ :ןיִגעְוו ןופ
 ןונ הרה דה טְגאָזִג ריִא וצ טאַה אנ ןופ ךאְלמא
 ןרעונ ןֶנאְרְמ וטְסַעוְנ ןרעק םּוא ףיר טסו וד זש
 נּוא מש תאָרְה ןוזַא ןניווג טסעו) ןד נוא ג חדלו
 לֶא יי גמָש יִכ לאעַמְשְי ןָמאָנ ןייז ןיפור טֶסְלאַז וד

 רַעְד .ןייפ ןויד וצ טְרעְרְג טאְה טאָנ סורא דש =
 עלא יי מש יכ טשפ םעד יוזַא טֶכאַמ םּוְרִת | =

 אתו (בי) + הָלְפְת יד ןעונ לּפקְמ טאָה אנ עָב |
 שטנעַמ רערֶליווא :ןייז טעו רע גוא םֶבַא בפ המ =
 גוא תוָכְְמ יִ א ןיינ ו ןיֶבאָה ביל טעו רע |

4 
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 8 ו 7% + שה : : 0 עָנייַנ טסייה-םאַר ןעור רע טעו רעָדיִרְּב עניי

 - "קמ טו קֶלאָפ ליפ נוא סורנ ןייז ןילעונ רדגיק
 = ןיִמאָנ םַעָד ןיִפּורְג טָאַה איז נוא יל רכודה יי םש
 = יִאָב לא הָתַא יא וצ טעְרְג טאָה סאו רֶר טאָנ ןופ
 יד ןופ שוב םעְר טָסֶהַעָו וד סאו טאָנ טיב ור
 טָנאָזְג מאַה איז םּוראוָ הָרְפִאיַכ עָטְמַעָש ראפ



 ןּכ עדי גיל יל
 אַ 8

 סקר וי אה ו ל
 תיל ומ: אָרְַ ץבּ
 ארק רָּב םֶראל רה
 הָרָ 'םוש םֶרְבַא
 :לאעמשי רגה תריליד
 ןָנָמַּת רב םֶרְבאְ זמ
 תדילי דכ .ץינש שו
 לאעמַשי ִת רנה
 הָוהְו א : 'םֶרְבאְל
 שת רב =

 הנש
5 +\ 

>. 

 ומר

 יוה ו

 יישר
 סלוגל ימויס סכמ סקלכס- לע וסיככ סתופ ילומ יל
 םוכמ יכסש סתוסכ> ספיגכ ססיסמ עדפו סיכסלמ .םוסלל
 סלל וזו תומכ םומ כמלו ממ סעפ ךללמס ספ ססכ
 . יאר יחל ראב (די) : סלל .ל)ו .סז ספ סז 7
 : סלע יזמס6 סמיק ךסנמד סכסכ ומונלפכ
 ךסלמס

 בקכנ לסטמשי למ וסכשל ."וגו:םינמש
 ט'ע .שּוריפ <>

 יד ןיא אר וליִפַא זַא טכארטג ןעְד ךיא ּבאַה ה
 ןופ זוה םַעְר ןיִא ויז הע ןיימ ּךאְנ יא תורָּבְרַמ
 וצ ןעונְג הלני יא ןיִּב ןיטראד ןער םֶרְבַ
 ןגנורדג זיִא סַע טָּבייִרְש יישר . םיִבָאְלַפ ןהעז
 םיִכְמְלַמ הו אוצ ןעווג ךילטנייונג זיא איז א
 0 ןייא ףאְלמ םעָד ןהעָנג טאָה מונמ סורא |
 וצ טְגאָזג טָח גוא ןיקאְָרָשַנ רָביִא 1 ורע טאָה <
 ןהעזג ןיִבאה רימ לו ןיּבראמְש ןילו ריִמ ביי

 | ירש
 זי 2 ןג סיגתו א" ת

 | ל ומ תישארב 0/0/00

 רֶאְּב . ה אָרְה 0 ןצ יאר
 : ;דֶרּב ןיבו שדקריב הנה יאר יחל
 .ארקמ ןּפ םרבאל רגַה דֶלָתְו
 גה הדיר שא .ּונְבְיְש םסֶרָבִא
 םינמש" ב םרכאו ₪ + לאעמשי

 "תֶא רנהיתדֶלּב םינש ששו |
 .םרבא יהיו יזי סם: םרבאל אעמשי
 םינש עשתו .הנש םיִעָשתיְִּב
 ןיִלֶא רמאיו םֶרְבָאדלֶא הָוהְי אָרִ
 הָיהְו ינ נפל ךלהתה ידש לא נא

 בי סגיגמ 56 יג8 .

 ארקיו (וט)
 םדוקס "וכ ספלמ לסעמםי ומפ קקלקו .למקפ

 ג'י ןכ סיסכ .עודוסל
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 .דכ תוכפ ב ₪) סירדנ ך:סתס .

 םימכח יתפש
 (פ'ג) כ :"וגו ןוכעכ ספוק 5ןסס לכ ספ וכ 895 לל רָבדמכ
 < ופולקל ס) ספיס 6וס 51 סוופמ לוסס רס5 עממ .סנפמ ולד
 ופכ 5ןס 5תטסו טדוקס תוכ ןונע סתרסמ לכ לףעמסי
 רלונסכו וקתו6 למטכי ע'5- ןכ סוס ססככ5 ילסכ ך :סוטפ

 יככד סלכ6 עמס סלט פ"על .'ןנו םש םרבא
 ןב ו (זט) : )פפמסו ופרקו וילפ ק
 . ידש לא ינא (0) :ככע לו לומונטכ ף סנט

 לארשי ילשמ
 רבא לָא יי ארו םינש עשו םיִעָשְת ןֶּב סְֶבַא
 םיִמָת .הָיְהו יִנְָל ךלַחְסַה ירש לא יִנָא ולא רֶמאי

 ראי ג טָלַא זיא םֶרְבַא זַא | (ּףְניבּו יניב יִתיִרְב הָנֶתֶאְ

 נוא םֶרְבַא וצ ןיזיווב אנ ףיו טאָה ראו גוצְניינ נוא ןיינ

 ראפ אייג טאג רעיל רעָד ןיב ָךיִא טאג םיא טאָה

 ךיִשיוְצ טייַהְרְכִז :ןייִמ ןיִּבעְג ךימ לעוו ץנאנ איז נוא  ריִמ

 ץיא ןץץמּוקיג ויִא רעָנייֶא לשל ..ריִד .ןישיווצ .נּוא 'ריִמ

 = יא אוצ עֶנְנאָנִג ןיירָא רֶע זיא ץיִרָא טאָטָש  עֶדֶמְרפַא
 = ָיַא ראפ 0 אוצ םיִא לאָז רע םיִא ט עב נּוא רַשיע

 םימת

 יי

 ו :: ןקארשנ "רבא טיִנ ףיִז טָח וא ןֶרָרְנַא םֶדְהאָנ םַעְניִש סבל ריִפ ןהעוג טָאָה רֶגָה נוא רש

 ב םאָע ןָנורְבַא זיא סא יור ימל רב ןנּורְּב םַעָד אוצ ןיפורג ןא איזה םורד רבל אָרְק ןּכ לע (ךו)
 דב א שר כ א ןֶנּורְּב רַעְד ןונ ה יביא ֶבעָל סאו האל מא ריִמ וצ יו ָךיז טאָה םיִא

 א םֶרְבַא טאָה ו
 0 = ןוזא סרב וצ ןֶנוויג טאָה רֶנֶה גוא וב סרגל רָנְ רלמ וטו + דָבְכ ןישיווצ גוא שדק שש |

 .ןניזינ שאה רָנֶה םאְונ לאלמשי רנְה חלי רש ןוז ןייז ןופ ןֶמאָנ םָעָר ןיפור
 : תג .ראָי גיִצָבִ נוא סקעָז ןעוְונ טר לא זיא םֶרָבַא נוא םיִנָש ששו 4 םינימש ןָּב םרבאְו (זט) לא
 רי אא םיִנש תעש הש םיִעָשָת ןַב םֶרְבַא יהי (א) םֶרְבַאּוצ לאָעַמְש וג טָאָה ָרְנָה וא םרְבָאְל לאשת ר

 / ב 0- ןיזיוואב טאג ּףז טאָה סֶרְבַא לא 5 אָרו ראָי :גיִצְבייב גּוא ןיינ - טלַא -
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 ניב יניִּביִתיִרְב הנתֶאְוי :םימת

 + 235 סירדנ = אה

 םימכח יתפש
 ל6ממסיו בוסכ 5ודסב ןמק> 80] ת'6ו . סנט ו'פ ןנ ס
 ומגע כופכסש דמלפ לפכנ ס'מד .ל"וו סנט סרטע טלט ךכ 5
 ויכ6 תפכי סוטמ לו ססס תונמ סופמ טז ססעט ז'ע דועמ
 סוס 55 5יססעד ןָכיִק י'פכסמו . ל'ג "קו .סו) ומילכסמ
 וקולדג ימי רועוכ וסוד תע) קעמ סנט ג'"ןב סוסד ןניעמש
 ססרכפ 'יפ ש : ריפס .ןנוטממ 5כק ופסמו ככוע 5) ס"פו
 תוורכס .ונימכ סלמנ סיסס 18 כומס סל ע"טכר ס"בקס 6
 : ל"םרסמ 'וכ יד ימלופ) יסכמ6כ לוס יג ס"כקס וכ רמס ןכל
 פו ל'5 סומק 4 כ'6ו ינפל ךגסקס כוקכ 60 5 ת
 לככ סנס סיס רפוככ לוס .יווו5 לח יווגד ןק וטוכיפ סז ףסד
 סכוכעס .סול סרסמס סורכופס סס ס"קכס כקכ א : יפונווס)
 ונגכ כיקכב ודיכ סרסמ וקקדפ כוכמו סד= דיכ סירוסמ יפו
 וכסופ ס"כקסמ ףוס ל למ רכגתמ סדהסכ רומסי וידיסח
 וכפכו ופופ םרכ סנופ .לכ6 וכ ויס יפדוד "יו ב : ל'כע ודיג

 סוסו לכסש ס'כקס ו 5מ5 סולכ6 'ס וניוסד ססמ סח סיס =
 55 לרע 5סד כנס כ'ג רסמ סוס 6לס0ו סטקו .ל"קו ופוטרב
 .6מ%6 "וגו םירכס ופע םוככו כ"חלו ךיִנפכ ןמלנ וככל ₪5 תלנמו כותכד ל'ועו סוונגס סירכ5 % כיכח פלד ל"וו סוס

 במ לפנס .בותכ 5לו סרכמ 5 'ס 5ריו כיטג בותכד 5סו : 
 רחסלו גומינמ סדוקס טרפסס לע דמ) 5פמס רע סניפנס כתכנ )ד 5סו דמ) סמ5 ןלכעו  לפונ סיס ימג ליעכד ל"יו ןונפ
 /קרספ .25 קנרפ כ'ג וכ סוס 53 סנימס ינפל וליד

 לארשי ילשפ
 ָךיַא רָשּוע רעֶד םיִא אוצ טגאז ןיירַא בלעווג ןיא תַרָמ

 ּוד נוא רֶהְסְמ םעָד ּוצ םִינ ודפגוט רעָאָס םיִנ יד ןאק

 םּוג ָךיָא ןיָּב אּוצ גָהְנמ ןיימ םיָנ ּופְסייוו םיִנ ָךיִמ טסנעק
 ןיִמעְבְג רָעיז רשוע םעְד טאָה שֶסְנעַמ רעד ראָנ ריִד ראָּפ

 ןייא .ףוא ריִמ איב בייִלַב אוד םיִא אוצ רַשוע רַעָד טנאז
 הז ןוש וטסעונ ןיסַע ריִמ אייַּב טסעוו נּוא םייָצ עלק | -

 טסעוו וד סאו טעַּבְרַא ץייד ןחעַז לעוו ָךיַא גוא גהנמ ןייש

 ראפ ָךיָו ריִמ .ןיִלעְנ סעד ךאָנ ןאָב ריִמ אייָּב ליו רַעָד
 םיָא .אייַּב זיִא וא ןאָמיִנ וזַא שסְנעָמ רעד טאָה . יכיל

 ןיִלעְפיִג עָדייב יז אייז נז .םייצ = עֶנייִלקֶא ןיִא ןָּביִלְבִ
 ןוא תרָשמ ןייַא ראפ ןעַמּוניג אּוצ רָשְּש רַעָד םִיִא םאַה
 ל ןוכק תָּב .ןייַא  ןלביִרְל ג הוו לו בַתַּכ ןיִא ןיִּבאַה גּוא בָתָּכ ןייָא ןעבירשג ָךיז ןשיווצ ןיבאה
 ןאָמ אוצ ףרארַּב רָע טעַבְרָא ןייָא ראָּפ םאוָו .ןעבירשג ןייצ
 ד 6 ייפ ד < 3 2 ' + )* % -

 יז ןיִּבאָה תּודע גוא ןיִמעָנ ףראד רע .תּוריָכָש .ליִפיוו נוא
 ןיִבייִבָש בָתָּכ םעָד ראפ ןופ קּוליַח רעֶד זיִא אָליִמ . תיִּפִתַח |

 תַרָשְמ רעד םאָה רעיִרּפ סָנָה ביש ָתָּכ םָד ָךאָנ יב
 גוא ןיספ ןיִבֶכָנ םיָא םאָה רָשע רַעְד גוא םעָבְרַַנ ךוא = =
 טאָהְג םיִנ ןיִבאַה אייז ראָנ םַפְראַדְנ טאָה רע םַאְוָו פלא /

 תַרָשמ רַעָד םאָה לאָמֶא ןירעדנא םוצ .רענְיַא .בּוַח זוג 2-
 נא ןיִפאָרּפְב םאָה .תּוריִכָש עֶניז .ליִפו סבי רתע
 טייִבְרַא יז ןופ ןיָפאָרַּסַב רֶהעַמ תּוריִכָש איִד פאָח לאַמא

 . ןיִרעָדְגַא םעָד ףוא רעָעיִא ווג .דיפקמ פיג איז ןּבאָה | /
 ןילעפיג פיג תיבה לעְב םעד תא טעָבַ יז - גלוס 0

 4 ו

 האו כ :ם 3
 (ץנ + :. % ₪

 ₪ י* 5%

 - אָדַחל
 םֶרָבָא לָפָע ג :אַדַחל
 מע לילמּו יהופא לע

 תייהו
 יישר

 ךלססס ךכיפ) ₪ סילכ לכל יתוסלסכ יד םיכ וס מס
 סוסמ סוקמ לכ ןלו ןולטפלו סול6ל ך2 סיסלו מפל
 ךלהתה : ןמעס יפל לכסו ולפ יד ךכ ומורופ בקמ
 היחו : יתדוכטכ קנדס ימדק חלפ ומונלסכ . ינפל
 יתונויסכ לככ סלט סיס יו 0 ומ סז 65 .םימת
 טוס לכלכ] סלימ\ םוממכ יטפל .ךנססס וכרדמ יפלו ת
 מפ סומ לעַב.ססס ךכ סנכעסמ ןמז לכפ סימס סיסק
 'נ א סור36 '5 רסה סהס ויפכפ סימקה .סיסו ס'ד
 לפ סוס ךל ףוסולו ב .סיוגס םפכו סינו6 'כ סיניע
 : ךורכיפ = ןינמכ המר ךיסויקוק ןממ ויסיו ךמס
 ןלפס פילו סכסל לע פירכ .יתירב הנתאו (כ)
 0 םרבא לפיו גו :: וז סולמ ידו לע ךג סוכוסל
 קכ וב סיס 65 למ סלט דעט סניכטס סרופמ . וינפ
 סמלככ מסנט וסח וילע םכלכ םדקס הוכו כ דומעל

 ט"ע שוריפ
 ָךיִא ירש ל יִנָא םיִא וצ טֶגאָזג טאָה נוא ולא מא
 טֶּבייִרָש יישר . טאג רָניִטְכעָמְלַא רַעַר ןיִּב
 טנא םיִא טאָנ טה וא נוא גּונְנ ןשל וא ירש
 גוצ ןאָט ןיִנּוננ ןאק יש םאוו טאָנ רַעָר ןיּב יא
 רימ ראפ אייג םּורד יל לה שיִנָפעָשּב עֶלַא
 ץֶנאָנ איז נא סי הו טֶסְניִר ןייט ןיִא 6
 ןיִבּורּפ ףיר לעוו ךיא סו ןיִבּורָּפ עְנייִמ עָלַא ןי
 ֶנְתֶש (ב) | זיפ ריִמ אנ ןייז רֶהְרַהְמ טיִנ וטל
 תיִרְּב ןיימ ןיֶּבַעְנ לוו יא :נוא בו יעב יתיר
 ראָָּ ךְחּוא הָברַאְו ריד השלווצ נוא רימ ןיָשיווַצ

 לופט ( : ןיִרעָמ רע ךיד לַעוָנ ףיַא וא רְכ
 .םיִנָפ ןייז ףוא ןיִלאָפִנ זיִצ םֶרְבִא נוא ייָנפ לע סֶרבִא

 םִנָּפ :ןייז ףוא ןיִלאָפְנ יא םֶרָבַא טּבייִרַש יישר
 טָח רע רֶדָייִא םּוראוו הָניִכַש רַד ןופ ארומ תַמִחִמ

 וצ ןייִא טאַהְנ טיִנִחּכ ןייק רע טאָה ןַעְוְנִג למ ָךיַ
 טעְרְג םיִא טימ טאה הָניִכְש יד זַא הֶעָשָּב ןייַטֶש
 יְִִָב ה ָףיִא נא ד : טְגאַזנ וזא םיא טאָה וא
 .ןיִּב ּךיִא רָמּוְּב ריד טימ זיא תיִרּב ןיימ ןונ ד
 .םֶסַעְ וד גוא נגח - ו תיִרָּ תָרּב ריד

 | ו
 ןק יאש לפיו *:דאמ דאְמְּב ךְתוא הָבְרַאְו
 םיהלַא ותא רדיו וינפילע םֶרְבַא

 טארט : ךתא יתירב חנה יִנא ד : רמאל

 ץח יידיש יא רט ו שילבה, יוס

. 
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 יִהְתּו ףֶטע יִמָ רג

 אָלְוה :ןיִמְמִעיִנִמ בַאְל
 ךֶמֶש - תָי דוע ירק

 ּףָמְש | יהיו  םֶרבִש
 יִנַס בא ירא םהְרְבִא
 ד%-
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 : הי = משש
 אח = תי .שיפאו
 שכב עו אדל

 :ןיקְפי נס אממ
יה תָי םיקאו ₪

 ןיּב ימ

 ל ָךיֶתְתְנ
- 

 ָבּו
 ל

 . ספ סירזנ 25  פיילו א

; | 

 נב בו ָךָיְבּו ירטימ
 ל ןויִרָדְל ךְרְמַּ

 םלע

 םיק
 ד:

0 

 ./ק רס גפ םועבי ך) םויס) . סק םכפ 25 יכ . סע סילדמ ספ

 111 אע ל ךל וי תישארב

 אָרְקייאְלְוי:םיוגןומה בָאְל תה
 ףמש הָיְהְו םֶרְבַא ָךְמְשדתַא דו
 :ךיִּתתְנ םיוגְןומהיבא יִּכ ַהְרְּבִא

 דאמ דָאְמִּב .ףְתֶא יִתְרָפִהְו
 : ּואָצַי ךֶּמִמ םיִכְלִמּוסיוג

 ניב יתירבדזתַא יתמקהו ז יעובש

 ז ןיכו
 םלוע תירב

 םתרדל יִרַחֶא דער ןי
 םיהלאל ףְל תויהְל

 ךערזלו
₪4 

 םוסרכ ךפמ טיסו . סט סירדנ גי םוכרכ רקי 6לו

 םירוטה לעב
 ת6לק 56 ספפ ם6ילק י"פ ?כ5 סמכס ם60ק ללפמטי 6

 י'שר ו
 יב (ס) : ןכ ית65מ ס'כד שפיירככ . סינוע .לג\ לפמ
 ם'ילו ומס לס ןוקילפט ןוש . םיוג ןומה בא-

 ומוקמ וסע סכ6ל 656 25 סוס ללמ סלקסכ וכ ספוסש
 ספקפמ וכ ספוסכ | ם"וכ 'יפסו סלועס 525 36 ויטכעו
 סניכסס לע סמעלפנ ירט לט ד"וי ףסש סמוקממ סזז 5
 ססקיו :(בי רכדמב) רמסכמ .עטוסמ ספיסוסט ד דפ
 . םיוגל  ךיתתנו (ו) =: עסוסז ךוכ ןכ עטוסל סשפ

 ןוהטסכ סלוע 6וסו סעלפכ ןומס 25 סיפעפ ינפ .(ד) : סעושי

 םימכח יתפש
 10 ינפ) דפועונדוע ססרכלו כיתכ לומינס רמ5 ילסס לופונס
 'ס כומסל .1) סוסו ססכ6 ופכ פכקנ ₪ סמ ןכ ונטכ ד
 סערתפ 5לט ידכ ןכקמ] סעוקממ 'כס סזז ₪) סמלו 'כ קתפ
 ד"ווס סוד 8סו סמעלק) יכט לט ר'וי ף5 יכסט ס'כקס לע
 סוו ס'מ עטוסו לש ומטכ ןקנס) סדיתעד סוסמ רספס ירסמ
 וכסס ססכ 65 סווקקס) ס)וכי ספיס ד"ויסס ?'ועו . "קו
 סמויקל 8'5 'כס לכ6 ססככ55 5מו סלפ) סימס סנפנ| סקנמ

 םילכס לוס ספו .יתירב תא יתומקחו 6) : וינפ וכפכפ סוס 5לו ול סיס לכל לסעמפו יססק סודו 00+
 ט'ע שוריפ

 ְּסְש תֶא דש ארקי אלו (ה) : םיוג ליִפ וצ רָטאָפַא ןייז

 ןָמאָ ןייד ןירעו ןיִפּורְג שיִנ ןיימ לא סַענּוא סב
 ןָמאָכ ןייד ןייז לאָז סע נוא פָרְרִַצ מש הִָהְ םֶרבַא
 יד באָה ךיִא םּוראוו יִִג םייג ןומַה בָא יִכ םָהְרְבַא
 ::םוזג ליִפ ןופ רַעָטאָפַא ןייז טקלאז אּוד ןיִּבַעָנ
 ףיִד לַעְו ָךיִא  נוא רואָמ דאְמָּב ךֶתְוא יִתיִרפְהְ .(ן)

 וצ ןיִּבַעָנ ךיִד לע ָךיָא נוא םנגל ףיפתנו ןיִרָפכורפ -
 סּורָא ריד ןופ ןיִלעו) רעקֶלעָפ רַמולְּכ רעקֶלעָפ
 נוא לֶאְרְשְי רע טנייִמ סא טָּביירְש י'שר . ןמּוק

 טָפְראַרַּב טיִנסיִארִע טה לאָעְמְשְי וא רּבֶא םּודָא
 טאַהְנ םיִפ ןיוש ךאָר טאָה רע סורא ןייז רשָבִמ.
 ןייג סורא ריד ןופ ןיִלְעוו םיכלמ גוא יאצי ךסס םיִכְלמ
 : ןמּוק סּורָא ריד ןופ ןיִלעוו איז טֶסייה .םאד
 לַעְוו יא :כוא עב יג .יתירב תֶא יהטיקמ ₪.
 ןשי וא רימ ןישיונצ טייסְרְקיז ןיימ ןֶיֶטעטָשּב
 םאוו רדניק עניי ןיִשיווצ גוא ףירחצ לק כו ריד

 . רע אוצ סל תירכל ססיל רוד ָאָנ ץז ןולע

 לארשי ילשמ
 .רָע סורא םיִא .ףיוא .ןירעיב טםנאקנ םונ ךיו רע םאָה

 טרעק ראַפ ןיִכייִלְנְסעִד :גוא בויס זיק ןֶוִנ טיג שיא יא

 ןעָּביירש בתכ םעָד ְךאָג רַבָא עֶכיִלְמעְנ סאד ןעוונ ךיוא זיא
 * ."(|(ג 1 צ, ד לד יידי ישי ד 4 .

 תַרָשִמ רעד ּויִַא ןיִרעְרְגַא םּוצ רעֶנייָא .ןיראוונ איז ינו
 זומ תיבה לעְּב רעָד נוא םייטש .בַתָּכ ןיָא או ןיָמְבְרַא זומ

 נוא . טיימש בַתְכ יא איוו ךוא תווריכָש עי ןיִּבעְב םיא

 רעד + נוב ןוש :רָהְְנַא .רעָר יא .הָנָשמ זיא רני
 ראי איירד ןעווג שלָא זיִא רַע ּזַא ּוניבַא םֶהרְבָא זיא לַשְמְנ

 ד -ו שי | . . רי יז ₪0 ש4 = . 4

 .רצנאנ רֶר .רּביִא םאָנ ןייִא זיא םאָנ וָא טנעק רד רֶע טאָה

 גיר םיִא לאָו רָע םֶפַעָהאָּב םִיָא אּוצ ָךיָז טאָה נוא שֶלעְּו

 םיָנ ראָג םיִא םאָה פאָג עָשְמאַח ץֶראַה ןיִצְנאָנ םעָר שִמ

 םאָנ ןופ םאָהיִג :טיִנ רָע טאָה ָרכְש ץיק ראָנ ןִסאָבַיְ

 תָוָצְמ םּוש ןייק ץמאָביִג .פינ ָךאֶנ םיִא פאָה טאָנ .םוראוָו
 מיד .רָע .איוו םהְְבַא ןיסביילנב :ןייז ןקענ פאָה טאָג  ראָנ
 ןיִבוא .ךילאק ןיִא .םוא פאה ןעָמ .ןעוְו םּורְה "איירְמְנ -םיא

 מאָה נא ןאָמיִג רָפָח םיִא טיכ :פאָנ טאָה ןיפְאִיוְכ ןיירָא
 םוראוו סגה דָפָחַא ווג דּבָא יא סע שעווג ליִצָמ םיִא
 :פאָה מג וראה .טסיקקוא פקיד  ךוא םיא מאה םֶהָרְבַא

 < .םיא |

 םיחלאל ךל תחל טייהרָכעַז ןֶגיִבייַא ןייא וצ טוב

 יי

 רק
 ד 4 0% ו



 מע ; 7 -בדי
 7 0 4 א

 רל ךל 0 תישארב

 ::ףירחא .- 2
 ראפ | תא ךירהא דערזלי
 םלוע תוחאל ןענָּכ ץרָאילַפ תא
 רַמאַּיַ < : םיהלאל םהָל יתייהו
 דתֶא הֶתַאְו םהְרָבָא"לֶא םיהלַא
 ךירחא ךערזו התא רָמְשת יִתיִרְּב

 רשֶא יִתיִרְּב תא =
 קר ןיבו םֶכיִנִב יניב ורמשת

 לָּכ םֶכל

 : םתרדל

 לומה ךיִרְחא
 רַשְּב תֶא םתְלַמְְ אי
 הי סנפ כ לופס . במ םוחנמ וכ וכ סובכוכ חדוכפ טג ןירדכנס 6 % א'ח

 . סס תכש תנפַס ןַכו טכ ןיטודיק זק

 םימכח יתפש

 ספקפו .'ס .קלחנ "55 פל (ץרספ) ד = : 'םרסמ . סמפכ

 בדס 33 ךכ)ו סוכסל קנס ג'קו סיקוכפ סמככ .לסונמכ קח

 םודקס 52 ותוטכ תקתמ ומגע :פ5 - יוס לכ סעוד \'חב
 לוסט יפ לע 65 | : 5'גס ורכד סס ךכ . לוכוככ 5וס ךורכ

 רפולכ ץ :ספנמנו וילס6-כפכ ורסכ יוויל סוסס 6-1'5וו6 ןומל

 יסככ לכ סקופ .'ונו םכיניבו יניב (6י) : וג

 םתלמנו (סי) : םוסעל 2 סוכט רמוס ססלט ומכ ו לופס) .ולכ ..לומה
 לארשי ילשמ

 רָד םֶנאָז סאַד ןֶניִד םיִא לא רַע טנא ןָא :םיִנ ךאָנ םִיִא

 טל זיא םרבא (םיִנָש עשה סיעת ןָּב סרָבַאְוו קּוסּפ

 טסיזמוא טאָנ םֶניִדְנ טאָה גּוא ראָי ציי גוא ןינ ןעווג

 יח בער ראפ רָכָש ןיָּבְְנ םיִא טאו רָּבָא ןוש פאה טאג

 םֶרַָָא אוצ ןישוואב טאָג ָךיו טאָה םֶרבא לֶא אָרְי

 ןיִּב ָךיַא טְנאָזג םיא םאָה נוא (י רש לֶא .יִנָא וילא מא

 רָד ןילאצב ּוצ ַתַכַב ּבאָה ךיִא סאוו םאָנ רֶניְִעַמְלַא רד

 ריִמ :רַפ אייִנ (םיִמָת הָיִהְו יִנָפְל ףלהְתה) ָךיִמ ני סאו

 ָךָא - לעונ :(יִתיִרב הנאו ןָניִד יד טיט ץנאנ אווז נּוא

 טסְניִד ןייִא ראָּפ סאָוָו ריִמ ןיִשיווָצ יֶנָּב) ןייז תיִרּב תָריכ

 ראפ סאו ריִד ןישיווצ נּוא (ף2בּ) .דיִד ןּופ רעב ָךיא

 לעונ דנא ןָניִד .ןייד ראפ ןיָּבעְנ  ריִד- ףראד ךיֶא רבא

 ןייצ טעו סַע ראָנ - הכְדג תָהּותב פלה טיִנ ןוש ריד מ

 אּוד סאָוְו ראפ רֶד ריד פלה אוצ בוי יא :דיִמ / ףיזא

 וזא טקנופ , ןָא ריִד גאז ָךיִא איוו ּוָא נד ךיִמ םנ

 : ל תר רָד שיא 8

 ףייא אג .ןייז .ןילעו) סאו רדניק עָרָעייַ השיווצ נוא |

 נב טלאו ריִא נוא 2 רָשְּב תא םָתלמְנְ (אל) ! םיִרְכְז עְרעיוצ ןייז "למ טאו רוא (רטלנ טדמ

 2 יתתת ה
 ףיִלְנמ |

 תי ֶתּובָתּות אעְרַא
 < נכד .אערא ל
 יוהאו םלע .תנָמחאל
 רַמָאְוט : :ַאָהְלאְל ש

 תָי תאו םהרבא
 נבו תַא רמת ימיס
 אָב י : ןוחירדל --

 5 ןורטת יד ימיק
 ןיבּו .ןוכיעִבּו -יִרָמיִמ
 ןּוכל רזנמ ְךֶרְתַּב נב
 ןּורזְנִתו אי :אָרּוכְ לב 1

 כתה אָרָשּב תי
 ןּב ל תל יחיו

 .ירמימ

 רכְ
 סלע

 יישר
 סיסל ספו םלוע .תזחאל (מ) : סיס35) ךל סויס)
 ופל ה כס קנוסכ דס .(>5כשו רכ) לכל סיס)ל) סכ)

 ןנע לע ףיסופ וז וו . התאד (ט) : סומ6 ול ןיסס
 סלעפל :ףיקז יוס סקסו  ךס6 .יקוככ סנס 5 ןוכפל

 ספל ומס ולמטס לסל יתירכ םסז סתכימש סיס סמו

 : ךיכמל דפוס ןוזיקעס . ךירחא ךערז ןיבו :
 מ נסו ז סקנמו ומכ .

 ט'ע .שוריפ.
 תלו ףל ית (ח) : טָאָנַא ראפ ריד אּוצ ןייז אוצ

 ענר אוצ נּוא ריר וצ יב לעְוו יא וא ירא

 ּיִִּפ ץִרֶא תַא ריר :ָךאָנ יז ןילע ו סאו רעדניק

 תל כ ץֶרָא ל תא גונו ןייד ןופ דָנאַל םאָר

 ברא עָניִבייִאְייַא וצ ןעְנְּכ דנאל עַצְנאג סר לש
 רַאָפ איי וצ ןייז לעוו ךיא נא .םיחלאל סל יִייַהְ

 טֶנאָזְג טאְנ טאָה סְרכַא לא םיִחְלא רמאוו (ט) : טאָגַא

 טֶסְלאְז אוד נא רמה יְִִב תא הָפִאְי חָהָרְבַא וצ

 .ןיטיה סד (ןייז לאז סאו וא טייָהְרְכעַז ןיימ ןיִטיִה

 רַמייוו איוו סיר עני עֶלָא ןייז למ טסֶלאָז .וד

 םאו 0% עָנייד גּוא גד ףיִרחא ףלרת הּתַא טייטש

 -רִמ ד 0 רוא סאו תירב רַעָב זיא
 עְלַא ךייִמ .אּוצ ןדייִנָּב וצ רְֶזַּב ל למה

 "תו לע
 / 3 רב [ דל

' 



 רבו ןכנבוירקימ |
 רמְתַי . ןימוי אימת
 ארד לָּכ .ןובל
 אָתיִב .דילי ןוכיתי רדל
 רב למ א %
 ךנבמ = אל .ןיממע.
 רז רזנמ 2% 0%
 פס ןיִבָ ןיִבְנּו ךָתיִּב דילָ
 וביִרָשְבְּב ימיק יהתּו
 לרעת די וםלע סי
 תי ךזְגָי אל יד ארו
 יִיָתָשַ ּהָתְלְַע רָשָּ
 תי כ אּוהַה אָשָנַא
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 ..טכ ןומודיק 2 תבע רכו לרפו ..כפ םוחנפ זג סיככוכ םבוכע כפ פופכי לופי לופס א"

 יישר
 ם.ילו ךסוכ לש ל ןונכ .סיקרפל וכ לפוכס דוסיל הליסו
 ומכ ח-לעפי ןוטל לומי לבס ססססנו מכ .ספלמגו סו <

 * תיב דילי (בי) : (וליס ןשי י"םלכ) לכסי-ט ססעי
 : ךלונסמ ולגקס .ףסב תנקמ :.חיככ סספפס וסדפיש
 ו לפכ  ןלכ . ךתיב .דילי לומי לומה .(י)
 במלל לומכ סיב די)ו םימ ךדמלל - סנמפ) כמ סלו ו
 ףד) סכט 'סמב טרופממ ומכ ל סימי סנמט (דספ ב ס"ס)
 וסולכ סנימסכ דמ) ןלכ .. רכז .לרעו (די) 1 (ס'לק
 רשא : (ל'כ) סכקנל רכז .ןיכ .לכינ פוס מ סוקמ
 לכ5 .ספלכנו נ ןישוע ללכ עיגופפ . לומי א

 חתרכנו : סעעב רגוע ל56- םככ וילע .םונע ןופ ויכמ
 :(דק .סנט) ונמז סדוק פו .יכירע ךנוס . שפנה

 ט'ע שוריפ
 תואל חה גנופאטש ראָפ רַעייַא ןופ שייִלּפ סאָד
 םַעָּד ףזא ןיִכייִצָא אוצ ןייז לא סאָר נוא התיר
 ןיִשווֶוָצ נּוא ריִמ ןיִשיונצ םוָו סֶכיִיִבי יניב טייִהְרְבעָ
 טֶלַא זיא סאו רַעָר גּוא סמי תנמש ני (בי) : ךויַא
 יא וצ ןיִטיִנשַּב ןירעוו לאָ סֶכָל למָי גאָט טֶבָא

 דיל תורוד יִרָעיַא ּוצ םיִרכְז עָלֶא ֶכיִורודל רֶכ לב
 ןיִא ריִד אייַּב ןיִראָּבִנ טרעונ סאו רעְָר נּוא

 םיִא טאַה הָחָּפָש יִר סאו רֶכָזַא ּוזַא ויִא םאָד זה

 גְניִפוק סֶד נוא .ףָסָּכ תַנְקַמּ זוה ןיִא ריד איב ןנּויג
 טסאָה ּוד סאו רכָוא וז רֶמּולְּב דָלַעָנ ןייד ןופ
 ויִא רע 18 סעד ףךאָנ דֶלַענ ןייב ראָפ טֶפּוקָנ יא
 רֶקָלעּפ יִדָמְעְרִּ :עֶלַא ןופ רג וכ לכפ ןיראוג ןיִאָּבַנ
 :רַדְיִק עניי ןופ טיִנ זיִא רעו אוה מ אל רָשַא
 ןיִטיִנְט שב 3 .ןיִרעוו לאו רע למי ישיג 5 ₪

 ל" תישארב

 : .םכיעְבּו יניב תיִרָּב תואל ליה
 -לָכ םכל למי םיִמָ יתנמַשְרבְו כ
 דתֶנקִמּו תב דיל םכיהְרדל רָהּ
 אֶל .רשא -. רכַעְרּב .לָּכַמ מכ
 למ למה > : אּוה ךערֶזמ
 יִתירְבהֶתיִהְו ךֶפסּכ תנְקמּו ְָתיּב
 !.לרעו ד ?םלוע תיִרְבְל טכרשבב
 רשְּבדִתֶא  לומידיאל .רשֶא רכז
 אוָהְה שפנה הָתְרְכִנְו ותלרע

= 

 . "א ל 4%
4 5 5 

 143 בע

 דיל

 הימעמ
 םימכח יתפש

 + וס וון סוקמ לכפ יוז  ןוט) וכוס = ותועמטמס ס"עסכ
 :םפלמנו ומכ סוכמ6-ת5 למס 65 ומ5פ לומונס 6וסכ כמולכ ך
 : ד"ןוס תחפ י'כומכ סטעולכלי זמ: געופס 6כקכ לסמי .כ"פט
 "וגו וכ .די)ו סכיתוכוד) רכז לכ כיתכ כ'ג סנפמ) 80ר י
 כותל 5לו ךסיכ :דיכי .דוע לפכ ןלכו "וגו סיעי "ח- ןכ .כיפכו
 :סונט  ומקנטכ סט  .טכופמס ומכ /דח6 :סוו) ל'כ כ : ספס
 סקפט סנקט ןוגכ 7 : סככוע סז| סספש סז תלכועמ סספס
 (ס'5כ) זמ : תכסס הפ סחוד = ונול קכסכ סדלוו סכנעפנשמ
 מד 56 גכע רכוו ל'גסד פ"סד כ'לו . (י"חכ) )"3 רכז .כ'לסד
 פוס וווימסד עפשמ .סוסד .סוטמ לרע לכוו .כותכ 59 .וכס)
 קולוס) 691 סכקנ יכנ סג ךייט סוממסט פ"עלו סכקנל 5)ו ככול
 יעכר עמטמ רכו לרעו ביתכד 59סס 6 סנלעס סוקמ
 ןוכ לודכמט סוקמכ 6יס סככעסט פ"סו ס)כעס סוקמ תוכוס)
 ןוטנוע רכ 9 ןטק ןוידע ילסו 'כ -: ש'עו סכקכ רכז

 טיע שוריפ
 :ןייד ןיא ןיִראווְג ןיִראָּבִג זיִא סאוו רעד יב דיל
 םיִא טֶסאָה אּוד סאוָו רַעָד נוא ָפְסַּכ תַנְקִמו זזה

 תיִרְבְל סֶבְָבְ יִתיִרְב הָתְיָהְ דע ןייד ראָפ טָפוקג

 רבי עְרָעייַאְוִיִא ןייז לאו טיָהְרְכעַ ןיימ בוא סֶלש
 רָבָזַא נוא רז לֶרַעְו (ךי) % טייִהְרְכעַז ןֶגיִבייָא ןייא וצ

 יתר רַשַּב תֶא לּומָי אל רָשֶא טָּפאָטְש ראַּפ זיִא סאו

 "ןייז ןופ שיילפ סא ןיִיינשב טיִנ טעוו רע סאו
 ירש לאָז היִמַעְב אוָהַה שָפִנַה הָתְרַכְנו גנּופאְטְש רַפ

 רָפַהיִתיִרְג תא קֶלאָפ ריִא ןּופ בוול סאד ןיִטיִנַש רַפ
 טביינש יישר + תיִרָּב ןיימ טְרַעָטָש ראפ טאַה רע
 -טָאָה רָטאָּפ רֶד סאו ןיכלעוא ןופ טסומש סאַר
 ַא וא הביא טיִּפַע תמְחמ ןַעְווְג למ טיִנ םיִא
 .רָעְדַא טֶסייַה סאַר ןישנוע ללב . טמוק ןיילַא רע
 0% :בח רש זיא לכ עינא וא הָוָצִמ רָּב טרעוו
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 ןּב ףל הממ יתַתְנ םּת
 הָנָמִמ םימע יִכְלַמ םיוגְל הָתיַהְ
 םֶהְרְבַא לפיו " ויה
 . ספ םוכרכ סרפ , זי ס'ר גי פוכרכ ירש . סג דפ 53 ןיררסגס כפ םופכי יפירכ פ5 אז

 םירוטה לעב
 . טס ןילדסנס לפיו . ם5 ס"ר יפכרכו

 5כ0 'סמכ סינש .פס (די) : קס! 6יכסמינכ סככ6 ןכו קמ

 םומכת יתפש
 כ'סשו ספול יתכרכו יפפ כ'כ6ד ם : לקו פרכ כויחמו סמלו
 ןכנ סדוקס סכרכ .ס)ע יפק יסדו 656 ןכ ךל סנממ יפקנ סגז
 60ד ןכס פדיל כמל סיקכככו .וסמ כ')6ד 1 : סורענס 6יסז
 . = ססוכענ) סלומטכ סרט .ס"סו סנכ 90 סקינמ פדלוו לכ-
 טימכסג :ןופכ ןופט רפוגכ .ם /: 'וכו ךכל סכרלנטכ "יס ןכל-
 ך6 עכטס דגג 5וסט 65 פוטע) סטס םככ שי כמולכ = ןינעס-
 פ"עסו ול סעועט ומכ סטס ופע דססתיט סול סכוז סדל לכ ןי6
 סמ למ6ל סו דסמ סעענס ככ רמ6 ךכ סז למ6- י"טכ כפל:

 * "ךל ךל זי תישארב

 ךל'חמ תיק או התא יתְכרְבְו ט

 שד קל + < ₪ 4 אי בא

 בפ וש פא ךתשא ירש םֶהְרְבא"ַלֶא םיחלא ..ויפ רמאיוייפ:רפהיתירכ"תַאהימעמ
 ּהתָי ךֶרָבַאְו זמ :ּהַמָש הש 3, ירש הָמְש"תַא ארכתהאל

 ש ןייכנש

 יִהְתּו ּהָנְכְרְבִאְו רב
 ןיִמילַשד ןיִכְלמ ןישנכל
 : ןוהי .הנמ .אָימִמְעְב
 לע. םֶמְרְבַא לַפְו זי
 רמאו ידחו יִחופא

. = 

 הבלב

 -ַהיִתְכְרְבּו

 וינפיילע
 קחציו

 ופ:לפ ךשמס לפ טלדפכופופ םלודט קפס ופמע פפו ךדיפו

 יישר

 יס עפטפד . ירש המש תא ארקת אל (ופ)
 לכ לע סרט 0פ מט סקס סככ יכ סיכמסל סלו יל
 סכלנס סיס ספו . התוא יתכרבו (ופ) : (גי םוכלכ)
 : סנדע ל ספיס (םי ןמקל) מלנכ ספוכענ) ם סכזקפ
 סתפמ סויכ ע ךכל סכרלנפכ סידפ קקנסכ .תיתכרבכו
 קוסס ןמ יפוסס-ופיכסש ססיטע סיננלפ ויסט קקלי לס
 ספקממו סמִע סככ קמ6 לכ סקיכסו סוס ונככ סילמולו
 קקיניס למסנפ 6וס סלכ ₪5 סקימוס :ליסו סוליכס סל

 קלס לפו ידסו סקמפ ןומ) ס"פ סו . קחציו וינפ לע םהרבא לפיו (זי) : ס:קמכ וזמר ר'כ . סכס סב
 סנו סכפ לע :סיכקס דיסקסב ןסזו נלנלו סנימסס 65 | סככו  קמסו ןימסס ססלכפט םדמ) ךוסמ וסל
 קלננס-'(כ 5'ט) ומכ פ/סופייק ןסכ פוסיטפ כי . ןבלה : ססככ5 לע דיפקס

 טיע שוריפ
 נוא טיִג רֶדְניִק ןייק טאָה רע טֶסייַה סאָד תַרָּכ

 זיִא רָמאָפ רעְד רבא טייַצ רַעָד ראפ טָּבְראַטָק
 ןייַא ףוא רבוע זיא רע,ראְנ תַרְּכ ןייק בייח טיג
 טאָה טאָג נוא סֶהְרְבִא לֶא שהלֶא רמו (וט) :הָשָש

 אל יִרָש ביו ןייד מש יִרָ םֶחָרְבַא אוצ טְגאָזְ
 ןיִמאָנ ריא ןיפּור ןַא טינ טָסְלאז ירש המְש תא ורק
 : .ןָמאָנ .ריִא זיא הָרָש .ןעְר הטש חש יג רש
 פג ןישִטְנעָּב איז לַעוְו ךיא נוא ההיא ימנרגו (זמ)
 ןופ ןוזא ןיבַעְג ריד לַעוְנ ךיא וא ו ךל הָנְבִס יח
 סול הָהִִקְו איז ןישְמְנִעָּב לוו יא נא הירו רוא
 ןיִלעוָנ סע רַמּולְּב רקְלעַפ אוצ ןייז טַעוְו איז נוא-
 ּויהָי הָנְמִמ םיסל יכלמ רעקלעָפ ןעמּוק סירא רי ןופ

 יישר - ןייַז ריא ןופ ןילעוָו רעקַלעַּפ רָביִ ןנניק
 ןיא לאמ אייווְצ ךאז איר טיימָש םורד טביירש

 טעו הָכְְּב ןיוצ ןעַד ןשֶטנּב יז לענ ףוקוספ
 טייקְְנוי ריא וצ ןירעק ריו ךיז טעו יז סו וש

 ספל .סלולס (וס :כ'פ) יסילנכ
 / ם'ע שורופ

 איר נּוא טייצ ריִא ןינירק טעוָנ איז טסייה סאָר

 עָריִמ ןופ ןיִנייז סע ןיּפ ןייז טעו הָבְרְּכ ערד
 טֶכאַמָנ הָרּועְמִא טאה םהְרבַא זא םֶוראוָוטסּורְּב
 שייל ליִפ יֶּבאָה ןיראונג ןיִראָּבִנ וי קָחְצַי א
 ליפי טייצ עגנאלא ווא טְגאַָג ןיִּבאָה נוא טערג
 גוא ָךיִז ןיָשיוְוְצ טנאוונ ןיִּבאָה הָרָש טימ םֶהְרְבַא

 רָטְלְע רַעָד ףיואנּוא טאהְנ טיִנ רֶדְיִק ןייק ןיִּבאָה
 ןייז שנ ראָנ ןאק סע דניקא ןיִבאָה איז ןילא
 ףוא דָניקְא ןנּופנ ןיבאה איז זַא ןייז זומ סע ראְנ
 :ןֶנַעָו מורד סֶרָעייַז זיִא סאָד ןיגאָז נוא קראמ םַעָד

 מבאר ןיִּבאָה גוא הָרְועְס רַעָר ףוא ןִמּוקְג עלא
 ןיִרעְניז איר נוא רעְדְניק עָניִריִיז רעַייז ךיז טיִמ

 עֶלְאטָההָרָש גוא ןַמּונג טיג יז טיס איי ןיִּבאָה
 םֶהְרְבִ זיא ויִנפ לע סרב לופנ י) :ןינוזיִג א רֶדְניִק
 - שיירפג ָךיָז טאָה נוא קחי םיִגָפ ןייז ףוא ןילאַפְג
 = ץראה ןייז ןיא טֶכאַרְטִנ ךיז טאָה נוא וכלב סאו
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 "ו .הֶעְמ רְַלַה :הָפְלְב
 קא הרש יודל יש
 ןינָש :ןָעָשְּת "תַבַה
 רַמָאְו" חי דלת

 :ךמדקמיקתילאעמשי

 יל סא הש
 הָמָש תי יִרְקְִו רָּב
 ימי תי םיקַאָו קָמְצ

 המע
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 יהֶאְס ןֶפְלה .וכְלְּכ רמאינ קח
 רמאָיַו = : דַלַת הָנֶש םיעשת + תפה ,השרםאו הלח-ָנ
 .ףינפל הָיחְ

0 
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 ןָב ףל :תֶדְלי ךתשַא הָרָש לָבֶא
 יתמקהו קָחְצִי משת ָא תאְרְק

 םורוטה לעב
 סנימ םילככ 5כסר פכס ומכ
 וישר

 לססנ סז דסמ ספענס וכלכ למס ךכו קמייס 6יס וז ף6
 םיעשת תבח הרש םאו :יל ספוע ס'כקסש סמ
 סינופסכס םוכודב פ"עסו דלי יפדכ ספיס . הנש
 סינפס וכפמסנ ססרבס יפיכ סנש .ק"ס ינכ  ןודילזמ ויס

 סוכוד סכסעמ דמלו 05 סלועב סכ סומס 621 לככ צ <
 : 'ע ינכו 'ס וככ כ ןסיסודלוס ומסימס ססלכפ דעו םנמש
 לסעמפו- :סיקופ יס: . היחי לאעמשי רול (םי)

 . ךינפל :היחו : סזכ ללפ :ןסמ'ר לכק) יפדכ ניס |
 : ימדק הלפ ימפ) .ךלססס ומכ ש-> ךקלכט סיס*
 לכס .(כמ .ןמקל) ןכו .סוככד .סקמס 3 .לבא (פי)
 תארקו : סל ןיפ | ןכ לכ6 (ד כ'מ) ונחנפ .סיפסס-
 סע לע 5'יו . קופנס ספ לע . קחצי ומש תא
 סנסתכ סינפ קס יכ 'ופ כ :  ק"ודו ככטכ 606 סוס סרב
 סינטס וטעמפנ לכ"סלו ויטכע ג" ןככ לענ ס5פמ ןכ סוס
 ועכע לסנט ןקוט 5וס סמיתס :לקיע -יכ ידיפ" ק3 סנט 'ק
 :קחפי. תכוטבנ ןפמ סוס 690 52 ך- : ?"טרסמ .סעכ 9655 טז

 טיע שוריפ

 טְרָדְנּוה טֶלַא זיא וו ןִכְלַעְנַא רצ דלי הָנש האמ ןכְלמ
 ןאָטִג ןעָר ּויָא רָמולְּכ ןעָנּווּג ןיִרְעונ לאָז ראָי
 טוט טאָג סאו ןיִרעָרְננַא וצ דָסְחִא וזא ןיִראוָוג
 הֶרָש בוא נוא דל הָנָש םיִעָשִת תַבַה הָרָש טאו רומ טימ
 וצ יּואָר ןייז לאָז רֶאָי גוצְניינ טלָאזוא איז םאוו
 עָמָשְרָע איִד עָשְמאְה טְבייִרְש יישר . ניו
 רָבָא ראָיטרדְנוה ףִ אּצ ןָניווְ ןיִנעָלְפ תורוד
 טַעַמְתַנ ןיִראָו ידינעו םֶהְרְבִא ןופ טייצ רַעָד א

 טּבַעְלְג טיִב טייָצ ליִפ וזַא ןוש טֶה ןעָמ וא ןיראוומ |

 מיק זיִא ענו תור :עמְשְרַע אי איוו
 יד זַא הֶיָשַר אּוהו טֶלַעוְו רַעָד ףוא טייקפאַלָשא
 ןֶבאַה סהָרְבַא זיִב מנ ןופ ןעונג זיא סּוָנ תורזה ןהעצ
 ;ראָי יִצְביִז נוא גיִצְבַעַזּוצ ןֶּבאָהּוצ רֶדְניִקְזּבזהְנְזֶא

 : סנימ םיכככ לפס ופופ 6
 א םימכת יתפש

 ןולד 2" שוסכסנ ולכס ןתופפ סו סג כ'5- ו) ספוע ס'נקסס
 סנוקנ לוס ל55 קוענענס ןמ דמ5 5סיט ןונעס תטסכס סו
 59דו ל'ג ק"ודו כמ6 .סעמ רפוי וממ דסמתממ ו"ססל תכב

 יכ סוכ ויככד יפונינס 53: ס'6רס כפכ צ .:.ס'6בס .?יפכ

 ספוקמכ 5יעוקס ןוידע ססככ6  ימוכ .סינטס וטעמסנש פ'ע6

 ססט ס"עק 55 'קס ספי יכ ז"פ סומפל 1 סיס 5ל5 םדמוע

 גט :ויפונט ססט ס"עקהמ 35 ק"פס סמיכ ססרכ5 לס ויפונט
 תסימפ לקוע וכ .סלכנו . 5יעוקכ | ךיכ5סו 'וכ כולקכ חג
 ס5 ןקז דולויט רטפ5ד .סינקז ססונט ויסכ לע סיס ססל6
 סוכו סומת- לכד 5וס ודנוו סינקז ססינט 5 325 סד)י ותכ6
 ִתְנמ י'טכ ךיספ סמ 'קט דוע . ק"ודו ס"5כס פייסוק כטויהו
 50 ידכ וניועט  סתסנס ספוס סכיוגס יפ לע חג יכג יכסו
 סכזמכ סיס 52 יכ כ"ו לוכמס סדוק ןיסנוע) עיגיס ןכ דילוי
 5 סנט .תו5מ 'ס רס5 דונוסט סמ 35 ונויעמ סססנכ 6
 סימס ןתופכ יכ סינס 'ק רמ5ל -6)6 דימ דולוס) ןיולכ ויס 5
 ןכ סוס ססלכ5 דו)וסט .סעו סנט סיטלס) דילוס) וליפססו
 ןיעכו "ודו ס"6כ0 פוסימס 3כ טופו סוכו סנקז סע דילויס
 ןניכממ לס - סימט תלכו: לע לעפקמ סיס ךפוסו ת'לו ש

 טיע שוריפ
 יצ טנא םְהְרִבִא טאְה םיהלֶאה לֶא םרבַא מאו !חי)
 וא היי לאמשי ואוולה רַמולְּב טֶלאַוָו רעו יל טאג
 טּביירש- ישר ..- ריר רַפ ןֶּבַעָל לאָז לאָעְמְשי
 ראָג ןיִּב ףיא ה'בקה ראָפ טנאזג טאה םֶהְרְבַא
 א רָכָשִא וז ןייז לָּבְקְמ לז ףיא טעו טינ
 םורד וא ןוזא ראָי טרדנוה ּוצ ןְּבאָה לא יא

 יאולה .שנאְג .טאה :םֶהְרְבַ ןעַר ףינפל טייטש
 : .טֶסייַה אָר טֶבְראָפ ןייד א בַעָל לאָז לאָעָמְש
 . שיחלפ מא (טו) : אוה ףךּורָּב טאָג ןעַנַד לאָז רע
 תי פשע הקל ראוָו ראָפ לָכִא טָגאָזְג טאג טאָה

 שקמו ןוזא ןניוננ ריד טעו הָרָש ביי ןייד וג דל
 : קמ ֶמאָנ יז ןמור טָסְלאָז וד נא קצת
 דר ושל ויָא קָחְצִי טְביירש יישר

 = םחָרְּבִא לייוו דייִרפ
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 עמ 0 וערזל

 יתירפהו

 + תֶדָמַאָה
 םירוטה לעב

 . קסלי 56  סיק6 יפיככ קו (6כ) : ןפכמ דידי טדיק 56  ןוקיכטונ סיק6

 םימכח יתפש
 ל6טמשו ו5 פ'סד ל"וו סימפ .קסכימ ןוס סימס ודמ לכס
 6 ךקפכוכ = ונויסד ךינפ) ט"פ\ סיהיכ כפפסס ל"ב סוחי
 סיִסיו ךקֶפַביִּכ סימי> כוטו כמ ךכ 596 ז"ע ללפתמ סיסס
 סמ .ךונפפ .כ'ג5ד וקפרוכ סינפסו סיחיט "50 .תוטקכ יפפ
 עטר סיסי 05 לכ5 קוד סיסי סלכ ךסלכוכ ק'סד (י'חנ) .יכ
 ךול5ו (סיכ6 רוג) ת: ססקָכ .1ז-ןיפ| סיעסרס כט ןולמ ינני6
 ןינע ילפו קס5 יכקמל 'ס קוח5ס סוסמ ו)5ד סיסוריפס ינשל
 'ם טע קכ פונויסג יס 'פכ ןולו תונויסנ 'יכ ם'ע 696 ד"ויס
 5 דוס 5מעע .ולסכו סטו . ססלכ6 לס 'קו '5) סלומ לס
 קוס5 סוקמד סלכנו סעע קוס5 סוכופכ 5רקכ .רפ5קד ינס
 ינככ סיטבט ספו6 5כק 5 ספל כ':לד (מ'לק) א : ןק 5רקנ

 : קמפ לם ופרופ סלוסמ 600
 טע שוריפ

 זא טְנאְזְג םיא טאה היבקה וא טייִרְפִנ ךוז טָה
 ןִנאַטְשְג זיִא ןֶבּוא איוו וזַא ןוז ןֶּבאָה טעו רֶע
 ןיניִטעָמשַּב לַעו יא .גוא ותא יתירב תא יתומקהו

 ןְיּבייַא ןייא וצ סָלַש תיל םיִא טיִמ טייַהְרְכַעָז ןייִמ

 ןלעו סו רָדְנִיִ עָניַ אוצ ויק של ייהְרְכְ
 םיִא טאָה טאָנ טְּבייִרָש יישר . םיִא ָךאָנ ןייז
 רָּביִא ןייז לאָז הֶליִמ רעָר ןופ תיִרָּב רֶד טנא
 לאילו (כ : קחְצי ןופ רֶדְניִק יד ּוצ טְרָפנעַ
 טסאה וד סאו רַמּולּ לאָעָמְשי ןגעוו ןופ נּוא
 יא באה יְּעִמְש (ּףיִָפ היי למי ול ןטַעְּבִג ךימ

 0 ּבאָה ה טָסיִַה םאְר טה וצ ל "

> 

 , ו - םלוע תיִרְבְל ותא
 אי לאעמשילו
 יתָכְרַּב |

 יתיָּברהְו ותא
 םָאיִשְנ רשעזיםינש דאמ דאַמְּב
 דתֶאְו יס ;לודנ יגל ויִתתנו דיל
 קחצוחיתא .םיִמָא יִתיִרַּב
 הָנָשָּבהַַה דעומל הרש | הלדלת

 ותא ברל לכו >

 .סולקנוא

 עי ּכ %%- ו

 ו אָה יי
 - יְמַאְו ּהתְי שפאו הת
 , ךיִרתאָלַחלאַדַחל ּהָת
 - דיִלי .איברבר רשע
 + מ .םעְל חנא
 םע םיקָא ימיק תו אכ
 ל .דִילָת - קח
 ןידָה = אָנמְל = - חרש
 :אָתְנרְחֶא אָתְשִּב
 ּהמע .אָלְלַמְל יצשו בכ
 לד אר קלפסאו

 יהוולעמ

 ותא
 ותא

 שא

 "לו

 יישר

 פופמס סימי ו סלט לט סנט לו ת סוטויסנ סלכעס
 "במסנ סמ יִיִרַכ םסו 0"ס) . ססלכ6 לט סנס קו
 ךערוו ססס לומסמ יפילכ 06 ספקו כיתכ רככ ירס
 יככ+5פטמשי ינכ לוכי 'ונו יקומקסו כמולט יפל 056 "וגו
 סע פלו ותק יסיככ פס יתומקסו ל'ם סויקס ללכנ סכוטק
 906 למס סמל קסלי ₪65 "סיקפ יקיככ םלו . סילסס
 דמג ןסכמ 036 יככ למס 'ד .ןטכמ םודק סיסס דמל
 ופופ יִתְכְרָב סנס ביקכ הפקס ןכמ סכיכגק ןכ ו"ק
 פסו ו"קו 5סעמסי סז וקול יפיככסו . ופופ יפילפסו
 סניפס םיככ .יתירב תא : קסני חס סיקס יפילכ

 :סיפופנ (סכ .ינטפ) ופכ א לכי סיננעכ . םיאישנ רשע םינש (כ)
 טיע שוריפ

 לעוו ךיִא :נוא ראמ רואמְּב ותוא יִיִבְרַהְו ןְרַעְפְבּורְפ

 ןראה ףֶלעוְוצ רילוי סיִיִשִנ רשע פיִנָש רֶעייִז ןְרעָמ םיִא

 לע יא נא לוד יגל ויפפני ו ןכאמ רע טעו
 סורא וצ ןֶּכאַמ םיִא לַעו) ּךיִא רָמּולְּכ ןֶּבַעָג םיא
 רַעְדְייַו טפּור פאוָו ראפ טְנְראְוְּב יישר . קֶלאָּפ
 ראָנ בקש יִנָּב יִדיוו וא םיטְבַש ןֶא טיִנ קּוסּפ
 .סָנָקלאוָ שטיימ ויא .םיִאישְנ ןֶא ייז טפור רע
 א ןרעּונ דִנעָל רפ ןלַעוו יז זא ומְרִמ זיא םאָד
 ייפ הֶאְו (אכו + ןָשניוו יד יו וזַא וא סנו יו
 יא לע טייחרבעז ןיימ | גוא קח ֶא סא
 ה רעטל הֶרש ל לת שא קחי שימ ןניִטעָטְשִּב
 צצ ריר ּוצ יונ טעו] הרש סאו תַדִָּה הש
 | למ (בכו: ראָו רָרָנַא סער יא טייצ רֶניִּבְלַעָז רע
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 הקו פ:פהרְבא לעמ םיהלא לעינ + טקה .יקושמ
 תי םָהָרְבַא -רבְדּג-נכ

 לָּכ ת הרב עמ
 לכ תי הָתיִב .יִיִלָ
 אָרוכְד ןלָּכ ִּּפְסַב יִנָּבָז
 םֶהָרְבַא "תב יִשָנַאּב
 אָרָשְּב תי- קנו
 אָמִי ןרֶכְּב ןהַתלרעד
 ליִלמ יד אָמָּכ ןיִדַה
 םֶהְרְבַאְו דכ : יי י ּהמע
 יש ע עשו ןיעט שת רָּב
 אָרָשְּב | ָךֶּג | דַּב
 לאעַמְשיוהבזהתלרעה
 ירשע תַלִּת רַּב ּהָרְּב

 אָרָשַּב תי רְָדַבְויִָש
 הת

 ייל

 שלש
 יישר

 יפפכ פוס סיק ו . םהרבא לעמ (נכ) : חולו
 : סוקמ ל לב :ותככרמ .סיקיד:ספ = (ר'כ) ונדמלו .סניכט
 סלו סווכ . סוקנגפ סויכ ט -- םווח םצעב (נכ\

 סלסו סנס ןמ לו .סיונס ןמ 55 :סרויקנ 5 סללכ
 סוקמ לש ופטמ סווקנו לומל וסונסגס 55 וסוכולכ .וליס סוכמול ולוד .מכו ווכיול ויסי
 (ב ליעל) ססרבקב ג ומכ וגעפסנ . ולומחב (דכ)
 ב ססמ :סמ ןקז סיסט 'סרייסמ
 ותלר וע רשב תא ולומהב \סכ) :(ןש

 ךוקמל קקזוס דלי סיסמ לספמםי לכ6 = . ךטמסכ
 ט'ע שוריפ >

 טימ ןדייִר וצ טזאלג סוא טאַה רע נא ותא רּבדל
 טאָה דובָּכ סמאָג נגא ֶהָרְבַא לע סיִהְלֶא לע םוא

 תֶא הבא חקיו (גכ) + םֶהְרְבַא ןופ אג .פָא ךז
 ןוז .ןייז ןעמּונג טאה .םֶהְרְבַא נא גָּב לאנְמְ
 טכענק עָנייז עְלְמ בוא תי ייל לכ תא לאָעַמְש
 תנקס לכ תא זזה ןייז ןיא ןֶרַאוָוַג .ןֶריזּבג ןָנַעָז א
 ראָפ טָפיקְנ .טאָה רע םאו) יד עֶלֶא נוא פס
 ןופ םיִרְבְּז עֶלֶצ סור תב ישב רֶכל לכ דָלעָב ןויז

 תֶא לִי םה ָךְרְבַא ןופ דנג זוה .םַעָר ןופ ןנאמ יד

 ןופ הָלְרְע יִד ןטיִנָש רָּפ טאָה רע נא םתְלְרַ רש
 טייקתמיול םַעְר ןיא הוה סויה סָצָעּב שייִלפ רעו

 . גאָמ ןלעָה ןיטיִמ .ןיא רמו גאָמ םַעָר ןופ
 ןזייו] גצ הזה םויח סצעב 4 סוהר טביב שה
 גבו טפאָשג יא רע םאונ גאָמ לע םעה זש

 סאו

 ומע 6ל0- רמסכ ל 9 תילכס ומע סולכו + ומע זססו ודי קל

 תֶאְּו ונּב לאָעְמְשי"תַא םהְרְּבַא

 תתַנְקמילְּ תֶאְו ותיָב
 תי .ישנאב < .רמזחלכ ופָסַּכ
 םתְלרע רָשְּבתַא .לָמ םֶהְרְבַא
 רָבּד רָשָאְּכ הזה סויה םֶצעּב
 + םיִהְלֶא ותא
 ולמהְּב הנש עָשתו םיעשתדְּב
 ונְּב לאעְמשיו הג : ותְלרע רַשְּב

 םהרְבִאְ דכ ריטפמ

 ולמהְּב הנש הרשע
 תא

 םימכת יתפש

 :'וכ סיפוסנ 5:5 סופ5כו סוככ 15 סרוכנ '3 6וסט ,בקפי
 סלימס .לכוקס לעפנ ןונכמ ב : סורקלס 96 למפ רפטכ ב
 יי כ למסנ ג כ'ג 5וסו סליככס לכיקמ ספרכסכ ומכ
 5) לכטס 'פכ ןנוכמ5ד פ'ע5ו (פ"נק) סס ןייוככ ןימגו ןיפפ

 : לעפו ב 5 . למוו :
 סיסו ךוקמל סללו וסנכעב זקס ןיכס ססככ5 לעכ) .

 "כ -ר'כ-
 רככפ לטכ ךוקס 6005 לסה סיס לס יכל 05 - רמסנ 9 00303

 : (ל'כ) ₪5 וכ כמסכ ךכל סליפס עולפנו ד 2
 טע 0

 גאָט יב ראָנ גוא ןעוְוג םייקמ רַע טאָה ןראוג

 טאַהְנ אָרּומ טיִנטאָה רע ַעָר טֶכאַנ ייָּב טיִנ נוא
 טייל יָר גוא .דנייָפ עְניז יָרָּכ נּוא םיִנצְל יד רָפ
 ןעָוַג ןלאָז ריִמ ןנאָז טי ןָלאָו רוד םַעָר ןופ
 ןייז למ ףיז לאָז רע טְזאָלִנ טיִנ םיִא רִמ מלאו
 םּורְר היבקה ןופ תוצמ יד ןייז םייקמ לא נוא

 רג רש גאט ןטימ ןיִא ןעווג למ ךיז רע טאָה
 : טעְרְנ םיִא טיִמ טאָה טאָנ יו וזָא םיִהְלֶא ותא
 נוא ותַלְרע רֶשְב ולומהְּב הָנַש עַשְתַו םיִעָשת ןָּב הְרבְאְו (דכ)

 תַעְשְּב ראי גיִצְביִב ואיי טל זיא םהְרְבִא
 יז ןופ בייל סר ןעוָנג לַמ יו טאָה רע א
 ולומהַב הָנָש הרָשע של ןָב ונּב לאשטשיו (הב) : הלרע

 ןעוונ טל זיא לאעַמְש ןוז ןייז נּוא והְָרַע רב תַא

 פאר מינג פָא מאה רַע וש ראי ןהעע אייר

 7% ו
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 :וכ :ותְלרע רשּב תא
 םהרבא 'לומָנ- הוה

 לה 1 םויה שוב
 יי ? לאשה

 דילי .תיב .ישָנא"ַלָבְו מ נב
 רֶכ קר ב תאמ תסכייתנקמו תב

 פפפ :ותא ול |

 ישנא ₪ וכ רב
 אָתיִב דל התיב
 רב ןִמ אָפְסַכ "יִנְבִמ
 יה ורזנתא ןיממע

 פ פ 5
 : 'מ ןמיס היעשיב כקעי רמאת הטל ןיריטפמו , ןכיכ ןמיס ו'למנ ץצק

 םימכת יתפש

 סלומס לכ סייקס ומכ ומלעמ 8וס סמויק ססרכ59 סעילפ סנפנ
 טווק -6) סולע קווטנסל דיסעט סיס עדווד סוקמ סליפ 5
 גועל יכסו ם'סו ה. : סטועו סוונמ סיסי 181 סווטננמ דע
 ו סווטלנמ סןוכ וכ י"טכופו סוס סויס סנעכ ליתכ כ"ג

 ו

 סנמ 0 סכלכלל ופלפפ . הזה םויח םצעב (וכ)
 : ככ ?ספפקיו ססככס לופכ סינט ג'י לסעפקילו ה

 ךל ךל תשרפ תלסח
 סמ ש'5 תגט ול ספ)כ 62 ןוודעד 5"ס סוס סויס סגעכ .דופ כיקכ 5) .יפד ?'יו 'ונו סנט עטפו .סיעספ ןכ ססככ6ו :ימת5
 דפ סוס סויס סיעכ דוע כתכומכ -ךוכ5 ןכ .סלוככ = סנט .םנקמד ונייס סנש - עטפו  .סיעטפ .ןכ :.סרכ6 .כיקכד לו

 :.סנש ג'ו 69פמטול סנש "5 םסככ6) וסנפ סויכ ןכס

 ט'ע שוריפ
 םעְר ןוא הזה יה פצע (וכ) : הרע ןייז ןופ שיילפ
 ונְּב לאָעְמְַיְו םֶהְרִא לפינ גאט םַעְד ןופ טייקַרטול

 . לאָעָמְשי ןוז ןייז טִמ םֶהָרְבִ ןשיִנֶשּב ןֶראְנ זיא
 ףאָג טייטש ןנִעוו טסעוו ןופ טנראווּב יישר
 גאַט םַעָר .ןיִא דא ןיזיונ וצ .(הזח םויה סצב) לאמא
 גּגא ןייַנ םהרבא וצ ןראווג טלופ רַעְד זיא סאו
 טלופ רַעָד יא לאָעְמשּי וצ :נוא ראי גיִצְניינ

 =. ףל  ךל: תלפח

 טיע שוריפ
 ןָפאַה א ןניִּבְלעְז עד ןיא ראי ןציירד ןראונ
 ןנאַמ עָלַא נוא ותיג ישגא לכו זכ) : ןעווג למ די יי
 ןֶראְוָוְג ןֶריוּבְג ויש סאות דיל דנגזג זוה ןייז ןופ
 טאָה רע סאו) יִד נא ףסכ תנקמי וה ןייז ןיא
 עְרְמַעְרִּ ןופ רג ב אפ לעג ןייז ראָפ --%

 : םיִא טימ ןטיִנָשּב ןראו) נעו ותו יליטנ רקע

 . לארשומ ; בכומ
 לַע 'וגו ירה .הָרתִסָנ לַאְרְשִי .רָבְרְתו בקע רמאת -

 ןייק שנ טאָה סאו שטנעמ רעָמְאְָא לָשִמ .יִּפ :
 טה :נּוא =קיִנייִחְמַא אוצ ןיירא טמּוק . טייָּברא ןיא חַעודְי

 טעוו שטנעמ רד .זֶא .קרעוו ןייא טכאַמ קינייַחמ רעְד איוו
 ש 0, ד . - וכ* 2 1 . -. י' .

 רַעָד םיִא שעוו = , וזַא ּוטְסְכאַמ סאוְו רַאָפ ץיִנְרְּפ יא

 טשיַנ ןעָמ שזייוו ראָנ ץייק .  סָעָּכ םיִמ ןירפסנש קינייִחְמ

 וטסעוו ןיָשְסְנאק לעו) ךיִצ זא | םייָברֶא עָּבְלאַה ןייק
 . םייברא .ליקיטש סֶביִלַמיִא ףראד ןעמ א ןהעז לאממסנעד
 ש- לכו צ *1 * 1 ל ץצש ד |(: *

 ּוטסְנאָז םאוָו ראַפ ..לֶאְרְשְי אד אוצ ת"ישה טְנאָז ווא

 איוזא איוו םאג ןופ ןיְגְראָּב ראָפ זיא געו) ןיימ לֶאְרְשָי

 םעָר טסה וד רָדייַא םיִשָעָמ ת"ישה ףוא רֶהְרָהְמ ּוטְסיִּב
 סעָלֶא סאד ץֶרָאַה תוצק ארו 'וגו אלה . יבמ מג

 +" ד צזדד 1 -

 םאוו

 ך%הש

 22 רשע שוריפ
 םּוראו]ו בקע רמאת חמל ןנעוו טאג ןופ היעשי טְגאָז

 לֶארְַי רדת ןֶנאָז בקַעַי ןופ קֶלאפ ּוטְסְלאַז
 יכְד חִָּפפַ תל ןוא ןייַר טסלאז לֶאְרְשְי וד נּוא
 ראפ ןופ גַעוו .רָטּונ ןיימ ןגראּב רפ זיא סָע מ
 עָנייַז רַאָפ ןופ ןעווג םילעמ טאה רַע רַמּולּ טאָנ
 יִחלאסי שניִדְנ םיִא ןֶּבאַה ריִמ םאוָו ץֶלא ןנוא
 טּפְשִמ רָמּוג | ןוימ זיִא טאָנ ראפ ןופ נּוא רובעי יטפשמ
 טֶלאָצְנ טי דנא טאה רע רַמולָּכ ןֶראָּפִג קעוֶוַא
 וצ ןֶלאְצַּב וצ טרעקג טאה רע סאו סטּוג סאד
 לארי ושסְנאָז זַא וא וצ נוא ןרטלע עְרזנּוא
 ראו ראפ ִָּ לר : טמפ וד רבא תּולנ ןי

 .טסייוו ןרדְנַא ןייק ₪ טרעָהְג "טִנ ןוש טֶסאָה וד ןעוו ףימש אל פא לואוו ןייִלָא ָךאָד טסייוו ך*
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 | ענו םירענ פע ו: חברי המצע ,םיניא ןיאלוחפ ףע יל ןתג תזות 4 |

 .ּכלי עניי אלו צורי םירשנכ רבו יחפּופילחי הוחי - :ּולָשָּבי לשַכ ם םיִרוחְב
 :הָכְרְִנ שמ וחי ורדי זא שע כ ופילחי יםימָאְלּויא ילָאּשיִרחה יואל
 שק ופרח ָפַב ןתי דר'םיכלמז םיוג ונפל ןי ולנר והאָרקי קדצ חְַרמִמ ריִעַחימ
 תורדהארקהשע לע פרמי : אוי אל וילנא םולש רבע 4 ספורי +וקתשק ףּדַג
 ודרחי יץֶראָה תוצק ואריוו םייא ומר אּוהייִנא םיִנרֶַחאדתֶא | ןושאר הָוהְ נא שאָרמ

 לארשימ בכוכ ט'ע שוריפ
 ראָג .תיִלכַפ רעָר שנ יא ץַפאְרְכיִנ טאָה דד סאו  טאָבְייַא זיא טאג זא יי סלש יהלֶא לאו ןייָלַא ךאד
 עָנייִד טיִמ ריד ןייז אוצ יִכאַמ הָּביִסַא נוא הָלְחְתַהַא טֶה רֶע אלו שי וול ץֶרָאְה תוצק אָרוב גיבייא ףוא

 : תּומחָנְו תועושו רֶרְנִק ₪ טאה נּוא טלעוו רעד ןופ ןיקָע ידְפאַשּב
 וא לֶשֶמְל . הָבְר הָמְָע םיִנָוא ןיָאָלּו הכ- פעיל ןתוג 6% .% יןרפש-
 ןכוהמ ףוא ץֶנאָט ןירתוש יי טיט :טֶראָּפ קמ םֶָע לנְִסְל רקח א דיִמְנ טיִנ וא ןַעוְנ ענימ טי
 איד רעסנוא עמ טֶראָפְש ןכוסמ רה זיִא סאו גראָּב ראפ ןייז וצ גנוטָשְראְּכ ןייק ןדנאה ראפ טיִנ זוא
 אוצ .ץייא יִדָכ טיר ןֶכיִלְמִט איי ןייטשא סמ ריר ןזא טאָה סאו :טאָנ ןייא וזַא אונ טייקדְנאָמְש
 3 0 4% 7 ןופ לאוו טסו רָד הָמְכִו ןייא 1זַא גוא 'חפ ןייא
 :ןולאפ קירק משיג .הלילח לאו רע לאב סערת קראפש = ם1 5 037 סב עמ 81 רע ןנעו] סע
 ראְנ ןוש :טאָה .שמעַמ רעָר וא ה תיישה א עְבְא וא םיִעָשפ ער ןייו הָלְבמ לאָז רע יִדָּב רע
 ףורא נוא עְרֶה רֶצְי םעָד ןיִמעָנ אוצ ןייא םשינ ַחפ ןייק - םירּוסי יִד ףרוד דָנָיַז ערעיוא ןצנענ צ

 וצ אָנ ןַעָד זפ ףשל ופינ : ןייז טּוג טעוו ףוס רעויא
 ןרעמ רע שוט טינ חּכ ןייק טאָה םאוו םעְר 4 'נא הָבְְי המצע םינוא יל חּכ ןֶדיִמ םַעָד מיג -

 ןרעמ ךיז ןלעו] .ייז גוא םיצנ ופעת ; טייקְראָמָש ןּבעָג ףוא טאָנ ףיימ .טעו) א טייקְראְָש
 ןִעְָוי יִר וא ישי לכ םירחכו ןֶרַעְוו דיִמ ןֶלעו) וא יו תוָצַמ ןופ טְניִיילְג סוא ןעָנַעַז םאוָו יד
 יש : ןֶרעוו טלכיורמשג ןלעוו יד ןעָנְּוי יד יונ "ייל קראַמש ןעווג ןֶנעֶנפאוָו םיִעשְר-יד רָמולּכ
 םיִרָשְנַּכ :רָבָא ול ַחּכ  םֶעיַנ ןייא ןטייַּב רפ ןלעוו יד ףְליַה סמאָג ּוצ ןֶפאַה סאו יִד נוא מכ ופיל י
 גוא ןפול ןֶלַעְונ יי טנ אלו וצו סרעְלְרֶא יונ וז לעְלָּ ןייַא ןַמּוקַּב -:נּוא ןעָנְנָעְרְּ ףוא לע וו
 גהיעשי  רַטיינ .טנאָז : ןֶרַעְוְו דיִמ .טיִנ ןלעוו וא ןייִב ןלַעו ייז ופי אלו וכלי ןרעונ דימ ₪יִנ ןלעוו
 דייר עני רעה ןנעק טֶלָאָו ךיָא יִרְּכ טְגייַוש רַמּולְּכרְק ;לעְפ ריִא ריִמ וצ טנייווש סי ילא ישירחה
 אל וא רַעַהֶא ןנהעָנְג ייז ןֶזאָל ירגדי ו ישי כ ןטייּב רפ ןואל ףיירגינוק יִד .נוא חל ופיל .םיִמָאל
 םוצ דָמּולְּב טֶּפָשַמ מוצ רַעָדְנִנַא טיִמ ןנהַעְנִנ רעָמאְ הָבְְקְנ טֶפשמל ור דייר לאָמ טָסְנטַד איי
 - ןננעְרְּב וצ םֶהְרְבַא םעָר - טקעוו רַעָר ןעָר טאָה רַעְוו חרוממ ריצה יפ ראָנ טנא : ביו
 טאָה רָע םאוָו שייקיטְבעָרְג סאָד נּוא טְלַעוו רַעָר ןופ טייז 'חרזמ ףוא סאוו םֶרֶא רנאָל םעָד ןופ
 רָניִזאָר רֶרּ ייל ןח : ןנְנאָנְג זיא רֶע יו רָטְרָע עֶלא ןיא סיִפ עָניַז ראפ ןננאגג וא םאָד ןאָטַנ
 טיִמ רַמעְלְררּ םיא ראָפ ןרְדְיִנ טְבאַמְג רע טֶה "םיִכְלמ נּוא דרי םיכְלמ רקלעפ םיא רּפ ןֶבעְנג טה
 םיִנּורַה לו דֶרַעּוְוָש יז טימ ןאלשנ טֶה וא ןבעָננ טה רע טיח רֶפפ ו רֶדֶא עָניִרֶביִא יד
 ןענעַייַש סאר ןשטנעמ ליּפ ןנאלְש רַעָד רַע,טָק ןֶנוּב ןייז טיִמ נוא יתשק ףדג שק בומש איוו ּזַא
 רָצִא זיא נוא טְנאָיִג ףאָנ יז טאְה רעַפולָש רוט ספד : אורמש עָמְפאלְקְנ .סוא יו וא ןלאג
 טנג טונ רָעִיִרפ זיִא רֶע סאו גו ןייַא רזא ןיַא אני אל ייִלרּב חריא לושכמ ןייא ןא םולָשָּ ןראפג
 שאַמ תודה אל ןאָמְג וא טקרעווג םיִא סאָד טאָה רעוָנ הָשפְו לפפ יפ : םיִפ עָנייז טיִמ ןמוק צ
 םֶרָא ןֶפאָשַּב שאה םאוְו טאְנ רַעָר רֶמּולְּב ביה ןֶא ןופ תורוד אי ןפורג טאָה םאוָו טאנ רש
 ןשאר יא ןנעונ סַמאָנ ןופ והָיְעשי טגאֶז םֶהָרְבַא וצ ןאָטְנ ץלא סאָר טאָה טאְנ רעָד ושאר
 טימ נא אוה יִנָא םיִנרְתֶא תאו רוז ןפְלעָה וצ גוא יז ןאָט וצ טויל עָטְשְרע יד טיָמ ןעונגןִּב ו

 - תומוא יִד פא יאָר : יא ןפלעה וצ ןייז ךוא ָךוא לַעּוַנ .לֶאְרַשְי ךייא טימ רָמולָּ עַמשרֶמְניִח יד
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 ו םיִרָמְסִמְב והק זֶה ואוה במ ו ְךֶמא = התא ו

 9 בבזב
 לאָמָסנעֶר ריהצי :םָר ראב .ןיסורג סעד .ףוא ןיְִממ וצ

 : םכ ןיצנאג  םעָד | ןיִּבעָג תרשה םיִא זמ

 רַחוסְא לָשַמ יִּפ לע ָּךַּב םיִרחְנַה לכ ּומְלְביו ושובָי ןתו
 - - דש רש . - ד יטנל- 1: - -

 טעָרְג רָביִא םאָה ןכש רעָד וא טֶסּווו רעָד .ךיז שאָה

 איד ןִיְגאָרְמ רעְביִא :גּוא ןָנְבְננְב םיִא לאָז רֶע תרשמ ןייא
 סאה . ָפוקְג םיִא איב טאָה :גוא ןָכְש םעָד אוצ הָרוחַס

 נוא ןיָד תיִּב םּוצ תֶרָשַמ םעָד ןץִדאָליִג ירא רֶהְוס רעָד

 טלעָּפ םיִא הָריַס ליפו ןובָשח יִּפ לע זיווג סוא שאה
 םיִרָתְוס ליִפוַו ןיִלאַצַּב לאָז תֶרָשַמ רַעָד ּתַקְספיִג ד'ב םאָה

 ןכָש סעֶד ה ןיִפּוריִג רַחּוכ רַעָד טאָה . ןצאש פָא ילו
 ּךֶסַא םצאָשנ ןָבָש רֶד פאָה . תורוחס איִד ןיצאש לאָז רע

 ףאנ רד הָהּוס םעְד אייַּב בושהא ץייז לאו רע יִדָּכ רהעמ
 ד . -. , = ד" 2 ד + וב,

 נוא | קיִנוצאָש ןופ ןובָשָח םעָד ץעָביִרָשְנ ףיוא ד'ב םאָה

 רתופ רעד םאַה ךאָנ רעד תַמתַחיִג ךיז טאַה ןכש רעד
 "1 צ ד ד ד א( לר ₪ + ד 7 .

 ראָפ ןץיֶלאָצַב םיִא לא רַע זַא ןָכָש .םעָד ןיִדָל ישו עבות
 דא יונ רֶרָבְמּו ןיִתוונ וא טאָה רע לייוו תוביננ איִד

 ןָמּונְג איצ טאָה וא תֶרָשַמ םעֶד טעֶריִנ רַביֶא טאַה רע

 ליִפיוו ןיֶלאַצּב לא רַע א תָקְספיִ ד'ב טאָה תב לא

 . טָמָשיִנ רָעיז ךיז רֶע טאָה . טֶצאָשיִנ ןיילא טאָה רַע

 טַפשוהי קמעל םיקלַמע עַלָא ןימענ ת"שה םעוו דותעל .וזא
 דד : ל יי ב +ד= 57+ ד יד -

7% 0 0 
 םעד ןיז :גילפמ | יִאדויַב איז ןיָלו םיִאָמַח ִרָעיַז ראפ

 ןיִפאְרְמְש אייז שָנוע םְניִגִיִא םעָד ת"ישה םַעְוו

 יי יִד ןופ םיִאָמַח אד ןיזעוונ םֶרוג ןיִּבאַה איז ליוו
 : ןיִרעוו טמעש ראפ םיקלמע איִד ןילעוו לאָמְטְסנשָד

 2 . ע 0 7 2 0 6% 0 יש וש

 / <גמל ל .תרטפה
 לע תאשלמ קחו + קזח רמאי ויחאלו ורזעו וחערזתַא שיא :ןויִתאיו כר

 5% ו

 =י9-רכ

 ןהי ד

 יי
 ש שוריפ

 ָךיִא או תורובג יד ןהעז ןלעוו םיִּבָכּוּכ יִרְבּוע
 לע יי נואיארמ לָאְרְשי יִד אּצ ןאַט 'לעוו טאָנ
 דַרָע רַעָר ןופ ןיקע יד ידי ץֶריח תייק ןבאָה אָרּומ
 ןלערו וא ןנהעבנ ןלעוו יז וימאינ יכדק ןרמיצ ןלעונ
 זמ ןלעוו וא ןרדנא םוצ רָניַא ןָלְמאז ןייא ףיז
 - חת תֶא שא : לֶאְרְשִי יד מ ןטלאה המחלמ וצ
 רַמאי חאל רך ָבַח ןוז פלה טַעוו ןאמ ןְייָא ויש

 קראטש ןָנאָז רע טעוו רֶדּורְּב ןייז .וצ נוא קח
 רַמאַט ןניימ ןֶלעוְו יז ןער הָמְמְלַמ רַעָר וצ יר
 שר קח : ןפְלַעָה ןענעק טאָנ פָא רָעיז ייז טעו
 טֶסיִג סאו ןייַא ןופ רָמְסְניִמ רַעָד וא .ףֶרוצ תא
 םֶר ןקראטש טעוו םיִבָכּוּכ ןופ תּומְד םעְר סוא
 דלג טיִמ רֶליִב יד טקעְרַּב פאו ריִמש דָלאָנ
 ד טוט סאו רַעְד נּוא סט םֶלּה תֶא שיִמָמ קיִלַחַמ

 .םאָט ןָנָאָד םעָד רֶמאַה םעָר טיִמ ןָכאַמ טאַלְו
 רע קֶנְרל דָמא פאלק ןייא לאַמ יא טיִמ איז טוט
 ןעָמ טֶנייִמ סאָד גְנּוטְפַעָהְּב םַעָר וצ ןנאַז טעו
 וצ וצ .שייל ןעָמ וא טפַעָהַּב ןעָמ םאוָו דְרָע יד
 טעו ןיִרָדְנַא םּוצ םְניִיִא ןזייַא רֶקיִטֶש םיִמ ריא
 טיִמ רעָר יי וצ טוג זיא םאְד אּוה בומ אז רָע

 .אוד 7 וד רּבָא : יד לאלו התא לָאְרְשי איר .טיִמ ה הָמָחְלַמ ןייַנ וצ ןרדנ םעָר
 ןר :יִבָמּוא םֶהְרְבַא ער טלי רעָד סוא ךיר ּבאָה ךיא סוָו בקָעָי ור מר רש בלע טבענק ןייִמ טֶסיִּב
 מוג ףיִר באה יא סא ץראט תוצקמ יקתַה רו : רְּבאָה ביל ןיימ םהֶרְבא ןופ רדגיק,יד ןופ טָסיִב
 ןָפורְנ ףיִד ךיִא ּבאָה ןראח .עָסּורְנ ירי ןופ נוא יאר ָיליצמו טל קש םעְר ןופ קֶלַח ןייִמ וצ
 אלו יִּתִַחְב טֶכַעָנְק ןייִמ טסיָּבּוד ריד ּוצ טְנאָזְג באָה וא המ ודב ְףְל | רַמִּנ . (לַאְרַשִי יִרוכּב יִנּב)

 < ףוא לֶממ יא סורר . ווג סָאַמְמ טיִנ ףיר 'באָה וא ריִמ וצ טלי רד םוא ךיִד ּבאָה יא ךיִתסממ | =
 וב יִא ןעְר ןֶּבאָה טיִנ ארומ ןייק טסְלאְז וד ינָ ףמפ יּכ ארי לָא ריד ָךיִא גאז ריר ןפ פלַעָה וצ הכו
 ראָפ ןייִג וצ 'טיִנ לא ץראה ןייד רֶמּולְּ סקאוו איוו ייל ןייז טינ טָסֶלאָז וד יש * ריד שימ | =
 ריר גּוא טקְראַטָשִג ךיר באָה ךיִא .ףיתוש ףא ףיתְצמא טאָנ ןייר ןיּב ףוא ועד ירא ינאי אמ 1
 ושינו זה טֶנאַה עָטְכַעְר ןיימ םיִמ .טנעְלִג רָטְנּוא ריר ףאָנ ּבאָה .נוא יקל ףיתְכַמִּת פא פְלאַהְג < =

 א מצייר ןא יז ןֶּבאַה סו עלא יד ו טִמעש רַפ גּוא ןֶרַעָ שּובמ ןלעו יי ןנ ב םיִרָמְַה לכ מלה
 < 1 טייל ו ענר ו יל :רפ ןלעונ נּוא טֶשינ וו וז ןייז | לעוו יי ביר ישגא ודא ןואכ ויהי ד <



 תא ץיפח .העפו םאְשת רו רז : םיִשָת 6% תב ק קחו םיִרָה ט
 כ : לָלַהְִ לארשי שוחקב הָוהיב ליגת ז הָּתַאְו

 טיע שוריפ
 נוא ןָכּוז ייז טְסַעוְו וד ּךֶתְצס ישא סָאָצְמַת אלו --

 -.- גול -

 ןוצכ ויהי טייל גירק .עָנייִד ןָנּופג טיג " טסעונ

 טשיִנ ראָנ יו וזַאןייז ןֶלעוֶנ ייז ףממחלמ ישנא ספ
 טימ ןמְלאַה הָמחְלִמ טלאווג ןְּבאָה סאו ןָנאמ יד
 ןיב טאְנְּביִא ןעד עמי קיחמ דלא ייינָא ינ : ריד
 טנאה עֶטְכַעְר ןייב- טקראָטָש סאוו טאָנ ןייד
 גר ריִר וצ טְגאָז סאוָ) ףיהרש ינא אָדִּמ "לא ָףְל רַמואְה
 ריד לוו ךיִא ןעַר ןֶּבאְה טיִנ אָדמ ןייק אז
 ארו ןייק טָסְלאָז ד 3קעי תעלופ יִאְרִה לא .: ןפְלַעָה

 טסיּב וד סאו בקש ןופ הָחָּפְשָמ יִד ןֶּבאָה טיִנ <
 ה ןייק  טאה סאו למרעוו יא יו זַא ףאלש
 כ ןייק ףוא ריִא טאָה וא לומ ןיא ראָנ טיִנ
 ומ רוא לארי יחס תופת עְרְעיְיַא טימ רֶאְנ טיג

 לֶאְרשי ןופ טוול עַמלייִצְג ריִא רֶדּוא לארי ןופ |
 לעוו יא סא ְִַּּּיִנ טיב ארומ .ןיימ טאָה
 ןייד נוא לּאְרְשי שודק ךלשוו טאג טנא ןפְלעָה ריד
 6 יד ןופ רָגילייַה רב ןיינ טעו רֶקיָל סוא

 טיע שוריפ
 לאש ףיד באה טאָנ ךיא ןונץּורַח גרוטל תמש חַנָה
 לב .םָעיַב ןיוא שרק ץֶלאְה בראק יא וצ ןאָטְג
 רַעָר ויש נּוא רלימ ליִּפ טאָה רע םוָו תויַפיפ
 לּופ טייִנָש נוא ףראש רַעְייַז זיא ץֶלאָה בראק
 עניי .עָּפְמַעָט ןרעו) טלא טרעוָו רע זא רָּבָא
 ָרֶה שחָּפ ל ָּא טיִנ ןיש רע טיינש ןציִפש
 יז טסעוו גוא גרַעָּב יד ןיִשעְרְר טסו לד קיד
 ןאָט וטְסַעוו ךוה יד נוא םיִשֶּת ץומָּב תשָבְגּ ןעָניד נצ

 ןלבוש טו יוז טסַעו) וד פד : יוועָלְּפ ו ווא
 םִעָר ןגעקַא הֶאּובְת טלבוש טניוְו ןעמ יוו ףיילג
 קעווא אייז טַעוו טנוו רַעָד נוא םָאָשִּת חּורְו טְניוְו

 טנוו םֶרטש רעָר נוא סֶמוא ץיפה הָרְו ןנאָרְמ ַח
 טסעוו ור גגא ב ל הפ ןַטייִרפָש רָפ ייז טעו
 ללהְתְת לֶאְרְשְי שודקב פלה סֶמאָג טיִמ ןעייִרְּפ ךיד

 ךַר ּוטְסַעונ לר יָר ןופ ןנְליַה םַעָר טיִמ
 : ןֶמיִרָּב גוא בל

 סולקנוא

 ינלָאְּב הָוהְי .וילַא ארי * חי ב ל לח =
 יִרָשַמְּב

 בתי אה 02
 ערתב -

 םירומה לעב =
 ליכסכ 5 0626 דפלמ 5ריו 356 וכמכ ךימסס . 6 אריו 9

 קתפ כפוי 6וסו סי)- ךימסו ופ5 ונופנ %'ד סנימס
 יישר

 למס (ופ מ 0 סנופס פל א לקכל .וילא אריו (6)
 סוס וקלימל .יכילט .סוא סנס לכ 653 ופל

 . מ 5פי!פ די סטופ 0 וי אתך

 אריו חי תישארב

 אּוהו ארממ

 םיבשר שוריפ
 םישגא השלש וילא ואבש ךאיה .'ה וילא ארויו (א)

 תארנשכ תומוקמ הברהבש .  םיכאלמ ויהש
 7 םימכח יתפש .

 בוסכדמ קויד י'מרד "יו .  י'כככ ל'ל רפפ5 םאו א
 5ידסכ ססלכ5 35 'ס .6כוו כוקכ לנו 'ס 1י36-.שכיו

 םלימ  קסרפ6 י6קד ססרכ6 25 רמ6נ 63 ךכל יסדו 6

 בש
 חתפ

 ₪5 לפ .רככו 2 5 לככ תסד סנימס ול .סוטט רפול ןוסו וינ6 סלכג סמל כ'ל\ סכככ6 56 5ידסב ביפכ ספסו לפטנ
 סלוסס ת6 לקכ)כ ילדו. 536 ופוכ וכו 4

 טע שוריפ
 וצ :ןונאָב : ךיז טאָה טאָנ גוא ל דלא אָרְב
 ןיַא ארטס יִנלֶאּג םֶהְרְבַא וצ - רמו םיָא כ

] 

 זיא טאג .טפיירש ישר. , ארממ: ןח

 ₪6 ויג6 ססרנ סע קוספס ךכ כמ טרפמ 607 ווד ומכר .רמו) ו רוע

 2 9 - פע .שוריפ
 אָניִנה ברב אָמְח יב - ןייזה הָלּוח רקבמ ןמּוקג
 ו גאט ןטירד םַעְר ןעווג זיא םֶע טֶגאָזָנ טאָה

 + לא זיא א למ ₪ טאָה רעיִפאו גאַט םַעָ

0 - 4 
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 + ייפ וו ,ט שמ ₪ 5 א
 סי'בשר שורימ

 וארוק / 'וחולש וברקבימש יכ ביתכדכ הניכש ץשלמ ו
 הנסה ךותמ שא תַבַלַב וילא 'ה ךאלמ אריו ןכו , ותומכ
 ךרוצ המ" . םויח םחכ : תוארל רס יכ 'ח אריו םש בותכו
 םיכאלמה ואביו ביתכ ₪ולַּב יכ ךעידוהל אלא םויח בותכל

4 - + 

 .םָחיִמּכ , שפת אשיו : : םויה םֶחָּכ לָהֶאְהיהִַתַפ
 = יושע פק ב : אמי 7
 | 6 | ששי: בה ג 2329 ש7 ריש +

 ₪ - םירוטה לעב 4

 = סנסינ םתפ לט כשש ססלכ5מ "מש וס . סויס סומכ 0
 :םיסוכס לפ 6כש ימפ ןוס .סש :םנכינ לופט ימ> סינמ וגיסו
 דמלמ סו6 ם"ם . 'ס 106 6כיו : יוליכמ וגיסו ותלכע סלסמנש
 'רוכככ סז 'ינכ . 1י36= שליו \: ססככ5 כט וכס62 | ןוכסל סו6ש

0% . 

 : סלומס לקכל :ינכ . יכוכ62 'ס וי96 :6ריו : וי96 סלגנ סלימ
 ופכו . לוס יגפ ₪5 סמק . טמטס ספק . סויס סמכ 5לקמכ 'ד . סמכ : סימכו%ס ₪6 םיטלס) "יג . לטופס םפס לסזי
 :טייסד כוש ילפ 5 סמכ 695 סויס ססכ סנכיל לופינט ימל םינמ מי6ו 050 ספפ כסוי ססככ5ש . םסוכ םיש םיכ 6 סויס סחכ
 יסמכ םוממס למ 6כט .יממ לודנ תסוכ :ךל ןישש .םיסוכס לט 5כט 'יס פסוכ שיש לכ6 סעוט 0169 'ס ךל סיסו כיתכדכ מ"גכ

 , < 0-5 "שר . : םיטכח יתפש
 :סוס . ארממ ינלאב | :ופולסנ לספו ס'כקס לנו ב | סמל קוטקסנ .םי (ק'יכ) , סנותס תל רקכל יסדו 5מתסמ ןכ
 וקלמכ ומע סלנכ ךכופל ג סליפס לע סנטרל ןתנמ | ונל ןפכמס יפ) ורקכל רמ5 69 סנומס 5 רקכ) י'טריפ
 יי 2 סלומס ת5 רקכ)  רמ6 ךכל ל"וטמכ .סונומ .לוקיכ םוטמ ןידמל
 5וכ ולד וי35 סלגנ פוש 'ג סויכד לוס א 5ככס כ'6 ולקכ) ידכ ויג5 סלנג סז סוקפד ןויכ .ב : דכ)כ ססְרכ5 ופווס) 6
 ב תנכסמ ספומפ 'ג סויד סנכס סככדמד סכקס ס"סלסמו . סוכלוכ ספויסכ= וסונטס סווכ יסיו ש"מכ  לתויכ סלומ
 "חמלד סוס וס)יעל /ג-סויט לנינמ רכ 6ממ יכר) כ'נמו ם'ע 'וכ ןטקס ת6 ןיגימכמ ס)ומד 6"- 'פכ ינקדכ | סינוט5רס סופי
 . "וכ סוס ינש סויכ 6מ)ד מ"מ לכ5 וודכע ת)יעכו ותנומכ דורפ סוסט ינפמ סיס 55 ןופלכ סויכד וס סיס 'כ וכ
 ק'מ .סד 'ג סויפ סנכסכ סס לפוי ינסו ןוכלר סוי ןטק סכימכד כ"ס .ןיפו ןטק ם)ימכ 555 גינס 55 כ"טר  מ"קכד לו
 םנימכ 336. רכדל רכז רכדל סיפק .כ'כ ןיפס ס"ע6 5רקמס ןמ -סיפכ יכמו קלסמ - וטי6 6"לו לויס קילס ןטק לם רטכד
 ופיקפ דכ "פו יטי)טס סויכ יסיו כופכס דועסס ופכו :ינכו ןוטסכ סוימ | סנכס רסוי 5וס 'ג סויד ינולכ ק) ע'כ לודג
 יט ₪ סוד רטספו תנגומכמס סכליו סכוכס - ןסמ סוסקמו תודכויו סוכננ קוקו)ס יכ ץ"כמכס  'יפדכו ןוסיכיכ ןוסולע
 יס .רָטכ :קינסל .ןויכ .יפס ינוכ סנכס -6כוכ 'ג .סוי ס"מו סמלע סכמס פיס סיניד סנכס ך6 כ'כ קומי) וכ ןיפס ןטקנ
 .םכמ לוכסכ לוכיו םכ ?עכ וסט ןויכ סנכס סכ ןו6 סמנע סכמסו תותילס ןידרווו ןילכגקמ ןגי5 ס)ססמד )ודגב כ'סטמ
 יִכָכ סנומס 6 רקכ) ןיסנכג ןיפד כ'יקדכ ןרק> ?'נו "כ . סיקמ ןיכול5 ןי6 קומסכופמסו סינוע) ס5כנכ רכד 5וסו 3רח
 םספ :כרס .'יפ .ספ5- תוטמו ןמקל ןכו סיס פ"ע סרמק 6 דס קוגוע יסע1 יטוכ וכמ6 ר"ככד סטקס,ס'פרס : סונו:5רס סומי
 ('יכ סוס רוקונסד )"0 6ממ | יכר] ןסונכ ו"טכ וסט סלימס סויִכ סיס לוקיכסד "כ ר'כסד רמו כ'פ  כ'5ו "כו סוס
 ע'ס ע'כד סוס טוטפ ל'גכל . ספ 'ןכ םריסנ 52\ סכ ךירפסו "וכ  תוקו)ס | תודג6 5יכסמ כרס לע סומת) םוו = , ןסינב
 ךונ6 3וט6- .דעומ) .ס'כקס ו) כמ6טכ ןסוגכ ו'טכ .סיכ .לתוככ סטירטסו ןסונכ "עב סיס .לוקיכסו ןסינכ כ'וכ סקיס ס)ימסד
 סק 'יפ כרסו לוקוס פ'מ סוס לפ5) 50| דעומ) סקס רמלנ רוקינס סויכו סנימס סויכ למל) סוס דעומ)ד כג לע 1
 "כרס 'ופ ןקו ..רוקיכס 'סוו ןיוככנ סוס דעופ) סלומס סויכ ל"קסכד 5כפ%5 ימנ רמימ) 6כי5 לומת6 ך) יקעכקט דעומ)
 " \סוס ךל סיסט סטטמ לפס יכ ספ ןו96 ס6כנ סמל ןכקפ וניפ י'כרד סלרנ | ג : "עו סיס35 ופ5 רכד כס דעומ) מקל
 ןכוט .6וסמ = ליפ) רמ6כ- רבכ .6סד 106-060 סעכ עודוס) תכקס ךיל> סמ .ןרפל .סגכ 636 סט ססרכ6 סוס ןפו ופושכד
 ןווכ .וקליממ סנוח ןיידע סוסס סטמ 65: 5נט יפדובו ותוכ ינכו ומלט 8 למ סס | יפ סלגנ סט 5מקסמו 5רממ ינוב
 ססד סוטמ:למ6 סט ו ס)גנ 69 5מלד סלע ו) ןקנ 5כממד י"טר) םיככס ימ- ם'6| ס'5כס 'ל .  | ולקכ) 5כ ס'נקסש
 גסנמכ 'וגו סוסו 'ס ןונ5 5 כוו 536 בפכומ) כ"ס 6לד סופ םיכדק 5רקד 6רופומד ןריקו . *וכו סוי  ןקו6כ 1905 סוס
 סמ סטמ  סכרכ6) רמסס י'ר (6ךממ) קלפמ | עמסמ ךכ 5 , ליפ) יקמרופס סמ ןיעכ %וסו ל'כע 1יפופוננ ראשב-
 "סיס לודנ קודנ 5סו 163 5 .ופלוכ פטמ 'סייק) ס5 סנע גזעי וניכ6 ססככ5ד כמו ןכתי ךליסד סלק ך% . ס'גקס ך) טוט
 ליכטכד 525 ופכוכ .ופמ םיסס סנימס תופמ .סווקמ סוס ופנ יכס וללכ סג יפדוד שרפמ ס'5רַסְו ,  תונויכנ סרטעכ דפעו
 סיס .ססלכפו :6)19 .סיכסו6-סס ופ5כ ול סולכנ ויס ספכו סככ5 תילכ ילעכ וס 5כממו רגע לוכטלפ יפ) ס5ט לטנ ₪

 טע שוריפ
 ליוו :נוא ןעוונ ומולשְּב לֶאוש טאה וא ןמּוקיִנ
 לאָו רש סֶהְרְבִא וצןִּבַעְנג הָצע ןייא טאָה אָרְממ
 ןיִא םיִא וצ ווב יז טאג טָה םּורד יוז למ יז
 ישר  ןסעִנ זיא טהֶרְבַא וא כשי או קָלַח ןייז
 טֶהַסַהְרְבִש ער וזאוא ןא בשי טייטש סעטבייִרש
 היבש רעד ןּופ דּובָּכ םֶדרפ ןייִטְש ףוא טֶלאְּ
 לַעוְו ָךיִא וא ץיז ּוד טגאזג םיִא וצ היבקה טאָה

 זַא רֶדְניִק עָציִד וצ ןמיִסִא ןייז טְסְלאָז וד ןיימש
 םינויד יד ןופ הָרַע רַעָד ןיִא ןייטש לע ףַא
 ןייז ןופ רוט רעד ןיִא לאה חה ז ןלעונ יז גא | 7

 רע טעו רעָצְמִִא טראּפ רֶמאַמ ןהַעָנ ו טֶלעָעָע

 .. םיע שוריפ
 ו פיח פח בוט ןי ףיז וצְזנְְּכ ירא יינ
 טּבייבְש ישר , םיִיַה ץֶנאָנ ןעוונ ויִא גאַט רעָר
 םאָפ רָמּופ ריִא ןופ ןוז יד ןנוצְנ סּורָא טאָה טאְנ
 וא טֶלַעונ רַעָר ףוא סייָה ץֶנאָג ןרעוו לאָז סע
 לאֶז רע"יַָּכ ץיינ ןנאק טינ ןֶלאָז ןָשטנעָמ ןייק
 טאָנ ליוו נוא םיִחְרּוא טיִמ ןייז חיִרמִמ טיִנ םיא

 ןייק סּו) רע ףיַ ויא םֶהְרְבַא א ןהעזג טאָה
 :טֶכאַרְּבִג םיִא וצ רֶע טאָה טיִנ ןֶמּוק םיתְרוא
 יו וזא ןשַטְנעַמ ןופ טָלאמְשנ םעְ ןיִא םיִבְאְלַמ
 ףוא םֶהְרְבַא םֶה ייִע שנ (ב) : טייִטש רֶטייו
 .לוא הנ ןהעְזְנ טָה רָע גוא יקל ןֶנוא עָנייז וה
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 : יק65מ | תוכוטע | סוקמכ  תוונע  ןילו ס"כקס לט וודודג) רפסמ ןיסס עודוס) סוקילכ יתס .סטוע דק6 ךסלמ ןיסד סטטס+
 תוטע) לוקי דחמ ךפנמ סיס 5 'יפסו סימכו6 רמ6 רעטני 50 .סשלט יכס יפדוד ל'גו סויסו לופכפכ סט ךירסס י"סכ
 ונעידוס) 62 כוקכסט ןכוס סו לעו רתוו 16 קוחפ ויס ם6 י) סמ ספלט ווסט כותכס טרפ סמל מ'עו וסי)ט יפט
 סופמ ךמו) טיו . ססינפל "לוס ססולע דמוע 6ןכו כסכ י6מ5 ז"פ) קוטקסכ ןיפו-ל |: םומולפ ינופ סטלט .סויק) סטנט .ויסמ
 כ'סכמ ססו6 שמסנ דימ ןכומ 6סיכ .ודכ שממ ססל ךומסכ כמולכ ססולע דפוע 5וסו כקכמ) ךייט סדועככ ססו6 שמ טד
 יכרל5 ספמכ) "סבְכ לבוי ככ וסויכע ותק .ווסו סימכפ יככע קרפכ דומכתכ ונופמ נ'סו 6מעט יפס ךוי לד סובל כ
 כוסכל וכ סיס סו "ופ- יפ) .סכ) וכנסו ונממ וסריפ כ'חלו ו56 ודמפס 6'מ וכל סיטקמ סו ב : י"סכסמ . 'וכ סדוטס
 סודמוע :ןוסש סו קפפמ םקככ6 ןכ סיס :סככד) וכנסכ ןווכו סיחהפ עככפ ויס ססככ6 למ ופיככד "יז ססילה6 ןכיו ב
 כג ןיסד "ליו "(קמנו .תודכופ) = = "קו = =םלבק) כיקכ ךכ) .סתופ ככע) תיפורד 16 םינּוָפ5 םּורָּכ סמוסט סהתפ 56
 ל'קד 1 : סדקו כוס6 קופבס) ןסדפמ וגתכנ .60 מ'מ סיפנה סומדכ .ויכ6 ולככ .נ"ע5| ססכלכ וכסי 6) ס"מכ | סיִכְסַלָכ
 ןוטו כמ5 ססכפ לודג) "יפ כז .לפו .דוקי ןוט), ךוניעב ןמ ית65מ לג ₪6  ךכ .לכחלו סוככ '9 יגד5 סלחז מ כמ5 :סמפ
 סיכנ6 .ןיסש "לוכככ | ופ) ל"י\ לודג סוס ססלכ5 עדי ךליס "51 . סס סוכר ןומ) סלוכ יכ ק"קפ) ן"טק ןיכ קומיש-

 טע שוריפ ,
 ןינעקמ ןייג טעיִורָעזַא טֶסוויִג ןיִּבאָה יז עָשְמאָ
 ןופ טְרֶ ןייִא ףוא ןְנאַָשְנ טֶראַפ איז ןיִנעְו איי
 םי ליוו אייז זַא םיִא ןיזייונ גצ ןיִנעוְו דובָּב ץיז
 רַע זיא לֶהאַה חַהְּפַס סֶתאְרְקל רו ןייז ַחיִרָטַמ טי
 . טלַעָצְגםעְרְןּופ ריש ר ןופ איז ןינייקא ןיִפאְליִב

-.- 

 רעד ּצ ווב טקובג יז טאָה רע נוא הָצְרא יחפשנ
 ןיטצְלע םוצ טנאָננ טאָה רע גוא רפאמ (2 דָרָשי

 ט'ע שוריפ
 ןיִראָפ רָּביִא טיִנ טֶסְלאְז אוד ְךיִד ךיא טַעָּב דב
 טעו רַעָטְצְלְע רער זא וא טְכַעָנִה ןייד פָא ןופ
 . איב עְנִיִרְביא איר ןוש ןיִלעוו ןיראָפ רָּבִִא טיִנ
 : זיִא שּוריּפַא ךאָנ נּוא . םיִא טיִמ ןיימש ןיּבייִלְב
 . .םוראוו היָּבקַה טְנייִמְג זיא םאָד יִנדָא ןיִרְנאַה רַפ

 | םיִא וצ יז טאָה טאנ וא טייטש קוספ ןיַא יבוא

 . יירד אידְִהעָז רד טאָה םֶהְרְבִא זַא נא יויו
 ףוא יִניְּב ןֶה יִתאַצמ אָנ פא ראה ןָמ יִנדָא אויז יופ
 גיא עביִב % ןח :ןופנ ט לעְמ רובע אג ל ןיניא לנייר ןש ןח !ָגופנ באה ךיא

 ,ןיימ יִּנדֶא היִבְקַה אּוצ טנאזג רע טאָה םיִכְאְלמ
 "תש בק ןיִטעָבְנטאָח יָערֶמלָּב כ אָנ א רַה



 תוחְּת
 אָתְּפ בַסֶאְו ה : אָנְלַא
 ןובְבְל ודיעסו אָמְחְלִ

 ץעה
 םֶכְּבְ

 יִרָא ּורָּבִעְּת ןָּ רַתָּב
 לע" ןותרב ןכ לע

 ןוכרְבִע
 . 3 סירדנ וריבטס רז

 ו 97 ,

 םי 0 אָניהחשי * :ףדְבַע ::
 תחת שהו בכה לָגר :ּוצָחְרו

 והעסו םֶחְלְ"תַפ הָתְקֶאְו ה |
 רחא

 ןפ ורמאיו- םכרבעילע םתרבע
 פ.סמקלו ., סת תפינפ ויסכו . ספ פיפ ₪ זחלי איך

 < ופ םעלמ ספטת ן ןכ

 ןח . = 7%

>< + .. 
. . 

 **) ןָכ"ילעההיּכ ורבע

 תשעת -₪ ודו ₪0 ינ .

 םירוטה לעב
 גוככ ךדיסו 6כס 'סמב "ג . סקוי (ד) ד 36פלז"96ילפב 56כימ
 ריכגמ קיל ינפס סנג 9 . קיי רובג :ידכמ סג סקוי לפטמ

 כזרב "יפ קוי רפפמ לכזכ3 .  םיפ טפמ 'סכ סקוי תוכזכ םקוי

 ססלכ6 .םוכזכ רפטל ולסמכס :סרשימ הֶקוי פוינטסופ למ כלק
 ןסכמ 'טמיגכ . סימ טפמ כ סקוי . פלו לפפ :ילכ61 למסש.

 יישר

 הק (ד) : ר'ַּּב סונופלס יפלו ם סנפ כ'ק תרוזג סדוק
 סילט י'ע :וינכל ם סלט .סיכקסו ע חיפפ :יע אנ
 קס = ךיו. ודי ספ: ססמ .סריו (כ לכדמב) .רפסנמ צ
 סייגכע סקפ לוגסל . םכילנר  .וצחרו :: עפס
 ל'ע  םינכסל סלט דיפקלו ססינגכ קכלל .סיומססמכ
 ניל סידקק כ דיפקס סלמ סול לכס מ 0 2 וקיכל
 ןיעה תחת : סכולגל ונפלו - למל סניסכל
 סיפיכנכ סכוקכ . םכבל ודעפו (ס) : 0 רך קהס
 ודעס סרופכ | סכלד ססדעס טקפד' וניממ - סינוסככו
 ה ספ ףכל דעס ג סימפוכ ) .סיסיבנכ , סככל
 9 . דעסו םונס ₪ סמנו (דק :סילסס) סינוסככ
 ןיספ דינמ ש סכבל 6 ןסכ כיסכ ןיס סככנ) סמק
 ןכ למס . ורבע ת רחהא : (ר'ב) סיכסלמב סלומ ר"ל
 יס סוס לכדס יכ . םתרבע ןכ לע יב :וללפ 'ת
 לע יכ ; ידונכל עמ א סט לחפמ סכמ םקבמ
 (טי  ןמקל) לבקמבס ןכ לע יכ לכ ןכו רפס לע ומכ ןכ
 ו ןכלפ- יכ (בל ןמסל) יתרוק 953-163 ןכ לע יכ
 למ יכ (י רכדמב) .סיססנ כ ןכ לע יכ (סל סש) ךילפ

 ןיכדסנסכ 'ופדל פווט ססותועד ןושפ ופ) סכככ) .רפו) ךויכ סד6: ינכ '5.לעו
 ססיתופדכ .סכ סיומ כ'6- כ"סלי \סָכ ןיפ .סוכ(5מס 3355 3 "טוט "סוס .וניוסו

 א +: וכלתו 'ופ-ןכוכפתו .סניכסס. כמ5 ונייסד וכלת ןכ\ רמ6 םרפמ ןכל , /
 ל'פ / כוככ :ול55 -ופכ סנס טמסמ 'וגו שנ 05 כיעל כיתכד ספ רתוכ לוסו 230 לוכמ) סיס

 ינכספ וכלקס רהס .פמסמ

 ט ע שוריפ

 נּוא ןיפול טעו .רע זיִּב םיִא ףוא ,ןימראוו .לאָז
 טָעְב אָג חי \ד) :םיִחְרוא איד ןֶנְנַעְרַּב ןיירא טעו
 לָמיִב א ַהיִלשא ףרוד ןירעוו ןמונג לאז םַע ןונ םפ
 : םיִפ עְרָעְייִא ךייא טשאונ נּוא כיל וצחרו רסאוו
 רָד ןופ ןינעז ייז טְנייִמג טאה רע טּבייִרש ישר
 ןופ בוטש םוצ יז ןקוב אייז סאו םייבר ע הָמּוא
 יב ןילאָז ליז ןעווג ריפקמ רע טָאָה םיִפ ערעייז

 בוטש ןיִא םיִבָכּכ תרובע ןייק ןעננעְרְּב ןיירא
 םעְר רֶטנוא ץימ חסח רָטְנוא טל ג

 ספכפ ישסכ ,ךדיסו 5כס 'סמכ 'צ . סכונגל 5סלו :632 וכו
 סימל סגי) סידהס טופדמ 05"6 טמט ןניפלי 520מ טול יבג
 סייככפ .פממ םשוק סיסס דמג .סניל) ויס סידקס 'ססלכפו
 "וחמ ל*נס = סמל תפ סקקפו (ס) .:: ופיכ ךופל 5" וסינכיו סס
 כט 'סמכ 'ג . סככל : עפוכ ב"סטכס למל ןשכמ סמ) ספ

 םימכחת יתפש
 ןפ ודנו .ט5מ5כ. ךלוס .ככסמ וס ןידו סודומלס ונטו ככ
 .סונוסנכ ב % (פ'5ק) ם : ומספשל ןטקו נימול סודימלפס
 :ןודי 55-לב .תונומכ יבמ ל ל"ככ .סס לוק לכו טדו ק לס
 קוו ,תכמ גמ ו"כב 32 סעדוסס ןיפ :(ס'לכס) ע :.?ןכ
 טז "ככ .כ'56ד- טוכפ כד 6ןס סוד םונם .י"פ וטוכופס
 םקגכ סהנס 6 פ : 'וכו וונכל סנוסס לע וס סטרוסס 6
 ןכ 6ג סכג ןכג ס"כקס סמל תפ סחקלו רמסנס ומ5עב סוס
 :ל'סרסמ | ןמס ססל ריטמסו ומ'ִמּב
 < בכ ולפו תוינערופ) .לוסו תק תסרפכ .רמלג קוספס סוד
 לוסו . וגו כונכ .תוכסו םלסכ " מ קוספ ופיכס ויפ ףד
 לט סכלכ :וסוט .סכרכ
 ק'עו . סכרכ 95 / קוספ כ"ג 6וספ ס) ןנט ככ  ילפ קוספ
 לש וטוטפל ךלול ו5 פוסו .רקוע לכ = םוכדס סז פיכס סמל
 רמ6 םכסד .טופבמ ןלכ כוסכס סנופ סמל :'קד כ | : "5רקמ
 856 .ס5יסכ  סדוקי סנו) רמסנ = טול יכנו - סניל סדוק סיימל
 ו"טר טקנ : ךככו לופקס 5) סו דיפקס סזו 2 סופמ יסדו
 סוס .ימג טי) 5מ)ד יל ספ ק (ו"סנ) וכ יפה ס 55 עונו ןלכ
 סויכרעכ ול ומדנ 600 :יפ) ופסרו וכינו טו) מ6ד סו :דיִפְהמ
 ךע 5וסו ןעס ןפ :נוככס )סנו ותכ ןפ תמקב ₪ ר :טיפ
 ןכו ןני6 "מ ןלכ טולס .ךע פקת  ונעקו ףי6 .כ"סד םולפ
 (י"ש) שש: 550 תוסס 59 נול קוקס ןלכ "סנכקמ .סונכסס

 סונסלמכו - סינלזגס ינפמ סעטסו "כ -'ד
 קוספבד ל"קד+ תו : סככל 02 ךייס

 :תכווכד  עמסמד :3'כ
 סוס .רכדס וכ פ') ותפקכ

 טיע שוריפ

 ןימַעְנ עו ףיא גוא םֶחַל תפ הָחְקֶאְו חה : : םיוב

 טְנעְל וא כל דפ ןיסע ריא טעו שורְּב קיִטְשא
 רַָטְנּ י ןייָאו זיא טורב םּוראוו ץֶראַה רַעיא רטנוא

 טעו) ףאָנ רֶר ירי יא ןיצראה םר ןופ גְנּונהעל
 ןופ ךיא טעּב ףאו איר ןעד יכ ןייג קעווא ריִא
 .רָעָביִא יעז ריא לוו סָכְרְבַע לע םֶתְרַבַע ןִּכ לע ָךויא

 2 ריִא ליוו רַמָולּ טֶכַעְנְק רעָייִא יב ןיִראָפְנ

 חמא ןינעוו דובב ןיימ ןופ רימ וצ נאג ןיירא
 <= ןָּבאָה אייז נוא

4 

 < .ימוככ :ומק (י"םנ) צ

 2 "כב ןכו סמ .י'טריפדכ .סורמ

 איש ףיבדר ה ןכ טנא |



 .אלו ₪ םושארב 0

 ו שאב השעת
 א הָלַהְאה סהְרְבַא

 ןַתַיו בוט
 הלו " : ותא תושעל

 ם'בשר שוריפ
 ךכיפל רובעלו לוכאל" אלא ןולל םיחרוא ךרד ןיאש רקבב =

 וריבעַת רחאו םכבל ודעסו אלא ןולל םהל רמא אל
 תלפ ביתכש םוקמ לכש םיטח לש חמק . תלופ חמק (1)
 השעת םי = תלמ ביתכד םיאולממ ןנישרדדכ אוה םיטחמ
 ואב ןכ לע יב ןכו . םכדבע לע םתרבע ןכ לע יכ ': םתוא
 רשא רפה 1 "אר וקמה ךרד ואב .רשא לע יכ . יתרוק לצב
 , םהרבא ץר רקבה לאו (1) : תומוקמ :בּורַּב
 .הברה השעו טעמ םהל רמאש . יפל רהמלו ץורל

 ו ותפש

 קופ< עפטמד ?'ק ב |: רט6 לע ומכ ןכ לעו , )"קו ?ןכ
 52 ןיע עכ ססרָכְמ סוס וכו תוגוע ןסמ סטעפו דקיכ פופ
 סעקו תוגוע) דב .תלוס פ") דכ>- קנוסמ תוגוע תוטכ) 5
 רקכ 606 סיס 65 מוד סוכס 'נ ו"טככ ל"כמ .ק"סו 1 : "כ
 סינטכ ךכ 6וס 6ד1. רק ןכ כיתכדמ  קייד י'טכד ל"יו רפמ
 ₪6 כוע כיפכ 691 -כוטו ופמ סעטק דועו .ךכ בוקכ סע
 ןכ 'ופ ס"'6כסמו . 'ג כועו 'כ ךכ % לקכ ןכ ןיס נד מ"ס
 סטרדג ימג ךר ףכרד) .כוטדפו סטרד) ן"ט סוג יעכומ-כוט
 סוס תונוטלד .י"עכל ל'נפ פ'פו 7ך- : סילעופס 'פ 'מג 5וסז
 ןוממ דוכוק. 5נסו - סוטנ6 'ג לוכטכ 'ג טמס סמ) )'קד ליז

 ןוסנס - סעע וכ כ"ו 'ג - סמל תוטקס) .ןיפו

 ם'ע 510 \ סולסו סיכנמ ןדפממ וס זס
 י'ער ה : וינועכ .סומ ןססלש

 'ג (סדוקע) .

 וכנמלו .וגכ 5וסש רמ6 סו .רק6) סו5מס סויס ונס סמ) כקכס 96 ןכ ומ5עב =

 שחש

 התרשל
 תלפ המק. םיאס שלש "ילהמ
 רקכהיילאְו ' + תונע ישעו ישּוק
 ףר רהב 0 ף םֶהְרְבִא ץר

 רמי . רעְהֶא

 .!פ ופסק 9 תקיו .-ופ סמ 38 :ןקיו : ופופ סט רקכס381 . פ ספ ם)כ תפק א"ר

 :5"קו- -וריגס לכלוט סמ 15 ספכוכ סמ .דח5 לכ לכחיט ידק תונוטל 'ג ספופ לִכְלַסְכ סלכ ןכ> סנופש רפוי
 ףד כב ל"םרופס ומכ- לדרכה :ט"מו סוכוטה .סיחכו6 ונפל דככפס) וולס סכוקח יוס לו ןכתקל ךו5 סוס 7

 דוככס סדועסכ ספק ליטסל 60 תונמס תווכס) ידכ ויס סולפ
 ג-(ק"יל) לכסעמטי :ןנווכד לוע) = רכס .רענס עמטמ .כענס בותכדמ קווד

 "המ כאלו |

 "תלת אָחּוא רמו הרש
 את אָחְמְק יא
 : ןצירג ידיבעו ישול

 טָחְר ירות תת
 ו 9 רַבְדּוסַהְרְבַא
 אמ 4 בהיובטוהיכר

 ה ו הֶאַמְח
 בלו ןמש  ביסנו ח בלחו
 רבו | םירומה לעב

 :סיסט ולמ5ש וסזו סככ> טסו סיפרו סכיס> סככ וקיש ךדילו
 לעטלמ סיסס סלכפ .ופיפ וסוו סיסלו6 וכ 53 550 לט טְטפמ
 < ןיגפ 'ג" . כקכס 561 (() : סככ5 טפו 5 לכס: ןויכ  וכלכ
 י?קל ןכ ו ןסינ טז תוקזכו ויס"םומסכ | םלפס- למנול - ,

 + ןכ :כקפס 96% ,:סכעמל ויכס6 ל ןל לקכס +

 ףרצוה תבלל ץוחנ- םכררש .יפל .טעומ  רבד םחל תפ..םהל רמאש יפל
 = לכ בָתכנ םחרבא| לש והובישה ריגהלו

 .האמה חקיו (ח) : הז

 ישר
 המק תונוע 00 . תלס חמק (ו) : ונסו עדי ןכ
 ספ .בוסשל .סלדקס ₪5 סוסכל ב סוסכט לס ןלימעל
 ןיס .סיפפ יג .בםוטו ךר רקכ ןב :סמסוזס
 לא : (ופ מ'ב) לדרסכ ד תונוסל .'ג .לוכססל .ידכ ג
 הקיו (ס) :(ר'3) תולמב וכנס) לסעמשי ה סז . רענה
 פרט .טסכיפס יפ5 ן סינס ₪ סללו .-'וגו האמח
 ..תפמענו סויס .ופוס .סיטנכ . רוס סל לוק סדנ ץ

 :הוככ : שו "6 כקכג- סג 600 ן סטע סדוככ) ק'כו . 6וס
 .- סונוענ 'ג סנוכסס) סוס וגופלט ןכות ךכ ןוטק 525 דוככ .סז ןי6ו - סוכנוז ססע לר - סילקכ ג קעיססכד רועו לודב

 סוס .סנותמתס סכותתסו סכוט לפוי וס םוענמהס סכיפמ יכ סומ ונוס

 (('ג)

 קוסש לחלק ל"ג
 סו לע םנטנס וכיממ 5 סמכ 3"קד (ט"כד) :

 ספסנ םלט סוקמ םיככ ₪9 סמ םמלד ו'טר) .ל'כמ .ת"לו | : רכס לכק) יולכ כ'סו 'וכ ס'כ) סימ טעמ ל םקוי יננומכ ="
 :ל"קו סדועס .וכר5 ל6₪ .ןיכמ סוס ₪ .סמכס ספסנ 6 יפו ככ סח) דכע כותכדכ סח)ס לוס סדועכס . רקיעד ל ןווע <

 ט'ע שוריפ
 רמי ) :טַעְרַג טֶכאָה וד איוו וזא ןאָט ּוטְסְלאָז
 טל םוצ טליואנ טה םהְרְבַא וא הָלהאַה הְרנַא
 נוא לייא יִרָהס טֶנאָזג טאַה רַע נוא ראי הרש וצ

 נוא לָהַעְמ סאַמ יירד תל חמק םיִאְס שלש גְנִעְרְּב -

 :ןכְוק ךאמ וא תוניע ישו ענק יטיל לַעָמ למ 2
 זיא לאטש דַניִר איד וצ נא סהר ץֶר רקגה ל )
 רק ב ןָמּוננ טאָה רע וא למ ןפאָלנ םָהָרְבַ

 ד

 .תרול ספ לוסע 605 תסו :ךדע 5 סוס לכס מ'ט = סנדע ול סקיס יתולכ רח כותכ %כד סדנ ססרופב 6קוד 16 1

 טע שוריפ
 : ריישר עָמּוגַא נוא בוטו עָכייווא דו דניִר עְנְנּויא

 ןיזייוו וצ גטו רר רקב ב םורד טייִטָש סע טּבייִרש
 ריזלאָז רָע דב רדניר איירד ןמּונְנ טאָה רע א
 .רענַה לא תו טפּונעו טיִמ ןננּוצ אייר ןיִסִע ןיִּבַעְ

 , .תושעל רקס גני םוצ ןיִּבַעְגִג פאר טאה רֶע נּוא
 [ג- .(ח) : אָר ןיִכאמ וצ טֶלייִאְג טה רַע וא ותיא
 "ִףַעְליִמ וא רָמּופ - טאָה רע נא לְהְו הֶאְסִ



 דב ₪ = ו

 אוהְו ןוהימְדק בה
 תוחַת ןוהיולע שמשמ

 ורמאו ט: ּולבַאְו אָנְלי

 ךֶתְתֶא הָרָש ןֶמ חל
 עְה תחפ

 הָרָש היא .לילַא עמ א רנפ
 רמאו

 םירוטה לעב
 ם'מפ זמכ וי55 וכמפיו כדסו . טכ5יו (ס) : סכעפל ןל 'ינפ
 95 וכמליו (ט) : טשול סכק .סידקי 8מע סדועסכ ןיסיעפ יש

 - 4 / ד 5 ל ילו ו ה /* | ושי" 1 =. ושירהצק כ-2 5

/ 
0 , : . 2 , 

 7 ושב , 0

 ו 0

 ₪. אוחתשהב |
 יה ₪. רֶשֶא .לקבל . ₪ 0% אן
 סהילע רמעזאוהו םקינפל ןתיו

 ורמאיו 5 ..::ולכאיו ץ

 ןבו .בֶלַח

 + זע תופכי ורמחיו . זפ פיפ כ ןיעוריק רפוע םוסו את

 רָמאָו ךֶתְשא
 : םיבשר:שוריפ

 איבהש שרפל ךרצוה אל ארקמ .לש וטושפ יפל , בלחו
 םהל רמא אלש תפפותה אלא ןחלשה לע םחל תפ תא

 שודיח וניא ןחלשה לע תפ תאבה . איבהש רמול ךרצוה

 וארוק דמיע דחאו בשוי שיאשכ . םהולע . רמוע : שרפל ךרצוה םיחרואה לכל .ןמוומ .וניאש רשבחו בלחהו האמחה לבא

 וניטימ וילע םירמיע םימשה אבצ 'לפו והיכימב ןכו . ול לעממ םידמוע םיפרש .. אסכ לע בשוי "ה האראו ןכו . וילע דמוע

 ךרדכ  םילאוש ויה םיעדוי ויהש פ"ע ףא . ךתשא הרש היא (ט) :.סדרפבש תונליא , ץעה תחת : ולאטשמו

 . הכיא םדאל רמאש הניכשב וניצמש

 יישר
 ןיפלוקט .כלסס ןפוט ..האמה -:.(סכ-מ'כ) .ססועס
 .ןקפ כפ6 -השע רשא רקבה ןבו : וינפ לפמ
 . ולכאיו : וסיימק יפיילו יעמס ח ןקסמ פמק סמק
 גסנמס ןמ סדל ט סנש לש ןסכמ .ולכסס ומכ ומבכ
 לע דוקנ .וילא ורמאיו (פ) : (כ'כ , םט 'מ"כ)
 סוקמ כ כמוק .לזעלס ןכ ןופמפ 'ר-סינפו:וינסכש י ויס
 ןלכו "וכו כסכס | םכוד .סתס סדוקנס לע סבל .בְסְכְסַש
 ףסט . סדוקנס | םכוד סתלו | כסכס לע סכְב  סדוקנס
 םינסכ6כ סד6 לפיוט ונדמל סט ויס 500 סלסל
 (ז"פד) מ'53 =. םיסס לע סקסלו סמסס לע טיס ולש
 ןכיס .ונמס | סכמ סלטס יכסלמ ויס  סיעדוי סילמומ
 - ספעב לע סככמל ידכ ספיס סעונ5ם עידוסל 056 פיס

 ךכ לאש ערוי היהש היעשי  ןכו : ךמע הלאה םישנאח יט םעלבב ןכו

 םימכת יתפש

 ינופופכ סמפסו סונע ןידככ-ןוס סיככילו סס5רס ונויסד סושנכ

 ססועס תק 5עטתו .סדנ סוסת למ סלרו ספיִסְו סיעמ

 ספיעס ןמ  סמכופ .ךכ) .סרסעכ : ןילוק 2216 סו .ססלכלו
 < ךמס; ססיעס 36 רמ5 5כ5- סדוק .ךכ ךופמ\ .ס) - סכלסו

 תמפכד ו םו "5 .?'קו ןפסכ .לוסלו סיס םספ ןמו ופולו
 50 סנדע יל ספיס | יפולכ .וכממ כיקכד %סו .סדג .ססכיפ
 מלעב סכקמ | ספיס סרוכסד )"ו סקסופס סעו סל סוס
 םכופדק סלט .ןילומ לכומ סיס ססככ6ט סעדו 6וס) 6וס
 רקכס ןכו כלתו ס6ממ סס) ןסכ ךוסו .כמ5ת ס5ו .. ס"5לס
 כ'קלו כו סלממ ססל ןתנ ס)סתעד ל"+ 6ןס כלםכ לטכ 5סו
 : לתומ סקדסו .םוטקכד ד"מכ ל"סד "5 רטכס סס) ןתנ
 '8 836 ינס 0)6 עמטמ 5רקו ויס פונוכ) יג 5 "כ חה
 ס5פמ 520 )"'ק (ט"טכסע) . דיי ןומ) .רקכס ןכ כיפכרמ
 < .ס6ממ ק"ח5ו רקכס ןכ םקיו )"נס כ"5 סדוקמ לכ 5) כ)מו

 קייד סטע כמסמ "ועו . ק"ודו כקנס ןכ .תויטע .סדוק וונפ) סונכומ ויס כלו ספממע 3'ר 'וכ 5מק 6מק פ'3 ףכוגס .לוסש

 סוטמד .ופכ5יו כיתכ ס'כמ פכוד ו'סב) ל"גמו ס'לו מ : דומ 5וכס .סנוטלככ  ןקח  כט6 ל"ב .'וכ פמק פ') רפוימ לוטט

 סמ כ'6ד "יו .סוכ5למ 691 סימכול ססע  ססלכ6) .תופכסל ומכ5י1 כיסכ  ס"םמו  סלוכל ססכ ךויט ןופו סוכק)מ ויסש

 ןמנע ומע \5 ולכ5 5 סזכ סנימ סקפנ ופמ וש ולכ5 52 ד סוס 5 טיטפד )כליו )לכ .בותכ) 5)  ונעומטס) כוסכס כ

 ענו . כםכס םורדפו  סכוכמ .כתכס סוסו דוק> %5 קר דוקנל ו סוס 52 ק"5ו * : )"קו וכ ןפכמ "ופ ךכ) ולכ5 ונפכ

 ופלט 6 סנספמ וכסש ימ) כותכב םככס סוס :6) כ'5 5 לע .רוקנ סוס ויפו סדוקנס סדוק נכס ןוסכוד סוקמ לכבד

 82 .כ'5 סוס וו 5לקכ .כותכ וגלכ סוס '9ס לע 536 דוקנ 6)ד ןווכ סרט לע ס)קפ ססלכ6 15 ססלכ6 לע סלמת סרספ

 לס 535 דוקנ 59 וכס) 5 סד ססרכ5 )ע סרפ) ס)סת ו)ףטד עמטמ סוס כקכס ןמ סככד6ו סנספ וכ6ט ימ לע ןיעדוו ונוס

 ט'ע שוריפ
 טה רע םאּוָו דָניִר עָנְנּוו איר ניו הָשִ רָשַא רקבה ןבצ
 ןיִּבַעָגַָג טאָה רע גוא סֶּחיִנְפ ותו טֶכאַמְג גיִטְראָפ
 נּוא .סָיִנַָל ןח הָשָפ רֶשַא רק ןֶבי רעְדֶא 'אויז ראפ

 ןיִראוָוְנ גיִטְראַּפ רַעיִרְּפ זיִא םאוָו דני עָביִלָטיַא
 רע נוא סל דמי אה ןּּבַעָנְג אייו ראָּפ רע טאָה
 םּוּב םַעָר רָמָנּוא נה תמה איי] רבא ןָנאְטְשג זיא
 איז טָּבייִרְש יישר . ןיָסַעְנִנ ןיּבאַָה איז נָוא ולכאמ

 ןופ גוא :יִע איז איוו יי טְכאַמְג יז ןיּבאָה
 הָנָשְמ טיִנ לאָו שְנעַמַ וא ןעְָנּורְְ יא נא
 לַעָיִה ןיא סיִבאְלַמ איר ןעָד גְהְנִמ םַעָד ןּופןיז
 פאְרַא ןָמּוקנןינע ייז וא נוא מנ ףאר אייז ןיסָש
 איז ןיִּבאָה ןיִסָע טייל עָלַא סאו דֶרָע רעד ףוא-

 טע שוריפ
 ירמאנ (ט) : ןיִסָע איז איוו ךיילג טֶכאַמְג ךוא

 תשא הָרָש היא םיִא אוצ טגאְזג ןיִּבאַה איז נוא ויל
 די

 ףילא יִד טָּבייִרְש יישר -הָרָש בייונ ןיוד ווא אּווו

 ויִלַא טְראוָו םעדןופ ו'או דִעָד ומ די רעָד טיס

 ןיִּבאָה ריִמ גוא הָרות רעְר ןיִא טֶלעָטְניִפג ןיִנעָ

 םודעָמּוא טְגאַז רֶזְעְלָא ןֶּב ןועְמְש יב טְיִרעְלִ
 םַעָר ןופ רַעָס ןיִנעָו תזיִתוא עָטְלָעָטְניִפְנ איִד איוו
 ויִא תויַתוא עָטְלַעָטְניִפְג איד ריִמ ןֶנישְרַר טְרא
 זיא סאָד יא ןָנאָטשג אָר טֶלאוו סע או ףיילנ

 ןּבאָה םיִכָאְלַמ אי רֶמּולּכ רָט ּויָא איוו שטייט
 ןופ וא םֶהְרְבַא זיא איוו טנערפנ ףוא הרש ּוצ

 - | .שעָרַא לאָו שטְנעָמַא א פָא רימ ןינְרעְל ןנאר
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 אריו חי תישארב 58

 הרשו - ךָתְשא
 םימכח יתפש

 סוטרוד ונ5 כ'5 ו'ופ: דוקנס ויבכע 235 סנמפ 15 טרדמל
 סנהסמ ונפסכ .רמונכ 6רקב ביפכר סי5 ונייסד :סדוק "הכס
 ..ססרכ6 1י6 סרסל 1962 ךכ רחלו ךק26 סרט סו5 ססרכ6כ
 םו6: סנקתמ סונ6ושמ ןכ6 ךרד ךדמ): כ'י סוכ מ"ג יפמ ס"ס
 ןוכוקסו (5"טכ) .ל"קו טיפס לע סשלל ךכ רחלו סט6ס לפ
 נקכס פ"ע .סנינע לכ סמלע .סרותסכ .רסלמס לוס סוכ ןוכנס
 כמכס וקו8 סיסיכ סככ כקכס םוגנ סלט כיוממס ןפ סנס 5וס
 65פ%- 65 סח כתכ לכסט ר6טס סע ורוטקכ | קדופ סרדנס
 וכמופ 15 ךספוו ךול| רכתסנ רכז 26 ומור לוס 15 יכ ןפככ
 דוקנש סקוהכ ךכדכ 16 קוספמ .סזל סיקר 6יכסו ךקש6 סכפ
 36  םוחנ 6) וכסרדקו ץימ דוקנטכ סולו ם"ע 'סס לע
 ןומנעל טספומ | ו"י5  םכמ םקנ ךכ קוספכ 6כ0 רח5ס גתכס
 ךכ3 ל"יעו . סיפ)מקמ סירכד ינט סס סדוקנס] כתכסס 6
 סרלטנ .סנכו פויקו5ס רוקע) 153- תודוקנס לכ יכ "י6 דוקנ
 ו62מ ונממ ןכיס כ'ל5ד ססרכ5 לע ןכ60 סו05 ףסב 'יפ

 א .

 א כמ רי םושא בוש רמאי * : לָחַאְב
 שר חופש רש ? .ןביהנה] הָיח תַעְב

 חַתָּפ - תעמש

 לו דמה 2

4" 

 תעמָש הָרְָו ָךְתִֶא
 אּוהְו אָנְכְשַמ ערב

 %> ץשר יהורוחא להאה

 : סכלכ לכ ב סוכ סל נטל ידכ סנינס לכ יסוי יככ למס
 <.היח תעכ (כ) : סיס ל סעו5 .לתאב הנה
 דעו סקנס קספלו מ סיס םספו ססבס סנטל םסזס תעכ
 . היח תעב : םעכ 006 1 םעכ ןניכק ללדמ קחני
 סימילס .סכלכ ויפספ סכל סיק סקש קפוס סעכ
 כוסיפ ךסלמס ולפכ ₪ . בושא בוש : סיפייקו
 סכ רמפיו ומכ ל"6 ם סוקמ לכ וסומילסכ 596 וילס
 ₪55 םוככסל ודיכ ןיס סוסו סככ6 סככְס 'ס ךסלמ
 ןכ "5 סוקמ לם וסוהילככ ןפכ ף5 סוקמ לס וסותילסב
 יה תעכ סוס דעומל םימנוס) רמס עשל6) , (ר'כ)
 םוכס 56 סיספסס םיפ יטדס למ כמלסו ןכ קקכות סל

 סוג6 ומכ וכו םו5 3ט סיספו 'לכ תקסט ידכ סדכ) ד"מלס
 ססרכ5 וו 585 תיככ סיסט רמ5) למניד םכרכ5 לע סרסנ

 ל'נמ תוסקס) ותעמבס ספ ימג ןרותמ סזכו . ל" ירומ לכ6 די סכיקכב יפפנמ ךכ |, סו טרדמ) וי לע דוקנ יכס  סופמ
 ףנכוק רככ סש6 סיטטכ ןיט6וט ןימ 5001 ס'פכס בתכ . ?'קו וונט ומ רמ6 סד) 5מכיד ססככ5 לע סרסנ .ולסטס י"טר)
 80  ססרכ6 סטופ סרפ) ופ5ט יתמוש ם'סו (6'ג) . ס"עו רפומ סכעכ "עפ | לכ5 סמנפ סמל ןילפוסככ 6קוד 5 רמבב
 למ6ד ל מ. : סדוטסכ  קסועו .רקבס 36 ןכ ססככ5 .סוסכ עב ל'וו . וםוב) = ססינכס 5וסו 1ק!8 152 .ס)התכ
 ססריפש יפ) .ס)- םונטל .ס5ןכ סיס 63 ססרכסו 356 סכיס 63 סרטו םוכס לע ןוומס תכרכ ןיכככפ ויס ןונכו5 ויסש
 < ס) מוקטקו :.רח6 סוכל ךופטל לכ 62 .ןכ) סדנ ססריפמ תו)ג) ס5כ 55 6וסו םוכס סע ןיקסמס מעת 6 סדנ סרש
 םסל ומר . 00 סנה ססכָכ6 כוטכש סמ | טרפ) שי ז'פ)ו . וינע וכרכמ סוכ וקופמ סקכתס סוממ רקיעד ל"י ימג 6
 סתיס ספונוט ,פידוסל. 805 :יע) םכופס וטוריפת ילק סו 7 : )"קו תודג | סיט) ךכדכ דדכ קככוי ס'מ סד) ססליפכ
 ם'5ו מ: סעונ) 8יסט ססככ6) עודוס) וטוכופו סעונ) 5יסס ס6כי .ס! ךופמו לכ סנס לוס כיכוכ ידכ וכ6ס ךכל ל'ר 'וכ
 יסיו סנש תו6מ עכרסו סנע סיסלט ןקמ יסיו 52 הסרפכ כיפכו קמל' דלונ תרח5 סנק)ד ל'כו .. סיס ספד י'פר) ל"נמ
 ףכימססמ סוי 1קוסכו םסככס) ערז סיסטכ קהלי  דלונמ .סוימ ןולומקמ ווס סנס .תופמ עככלו וגו 169 סוס סויס 3
 כ'6 הספ לט '6 סוי וס ןסינכ ו'טכ .סיפנוו ווס ססו סם י'טכיפדכ 152 וכ ולכס סווכו םולכ ווס וכ סנט תופמ 6
 םווכ וקו6כ סוס סז| סיס םכסד מ"מ םולמו טו) יכג כיקכדמ קויד י"טרד ?'יעו . חספכ ימג סיס קחנו 32 סדונסו סרוטכס
 ןכג . וימס6 .טכופמ ןפז ןי*ו סימ) קוכד 5"וטכ העכד ך'מקכ תעכ 635 ס"וטכ תעכ :ןכירק 69דמ 1 : ןכ ך6)מס רכדמ
 ץימקכ םעכ ל'ג (ש'מרסמ) . "וכ סים 6ספש ךלוסו טרפמדכ ע'פכ רוכד סופו קוס סעכ רמונכ סעכ ומכ 5וכס 5
 תע סויפ וכ ססרכ 6 6"וככ םעכ 56 קעסכ | בתכנ  ו95כ 6ןסט יפ) סטירט ו ערס 5כס ןמכ וופרס חַע עמסמ
 תומילטב 536 וי05 כוסו 6ןכט ךפלמס ורעב 62 פ'ס יכ 6קו) 6רקיעמ 'קד ל'כ (ם"מרסמ) י"טרכ סו) 6נפ ק'5ו ם- :נ"ק

 טע שוריפ
 רסאי בייוו םער ףוא ןאמ םעָד ןיְנעְרֶפ גיִרְּבְראַה
 ןיִא זיא איז ןגנ יַהיִּב הנה טְנאְזג טאָה םֶהָרְבַא נוא

 ןִּבאָה םיִכָאְלַמ איר טְנאָז אָרְכְנ איד . שֶלָצ
 ףיזא אייז ןיִּבאָה םּורְר ראָנ זיא הרש אּווו טֶסּוויְ

 זִא סֶָקְרֶבִא וצ ןייז עידומ ןיִלאָז איז טֶנִעְרַפִג ריִא
 ןַעַמ סאו םעַד ךרּור םּוראוו ןעוְונ העְנְצְצ זיִא איז
 עידומ איי ןיָּבאַָה םעְר טימ טיִנ ראָג איז טֶהעָז
 נּוא הָעְונֶצ עָסורגַא זיא איז זַא םֶהְרְבַא ּוצ ןעוְ

 ןיִּאַמ אַ ןיִלאָ יז יִדָּכ ןאָטְג סאָד ןיִּבאָק איי
 טָה אָניִנָח ְִַּּב יִסוי יִבר . ןאַמ ריא וצ טְביִלַּב
 יִדְּכ הֶרָש זיא וו טְנַעְרְפִג םּורד ןְּבאָה יז טנא

 לאָו יז בב ופ סוכ םעָר ןקש ריִטּוצ לא וע

 מע שוריפ
 יז ןונ לֶהיַּב הק טְנאָזג םֶהְרְבַא טאָה רפאינ ןקְנירְמ
 רָפְנָע ראַפ סאו טניִראוְּב ישר . טֶלעָצִנ יא זיא
 .טלעָצֶג ןיא זיא יז טְרְכנָעִנ יז טאָהרֶע סו סר זיא
 טֶלַעָצִנ ןיא זיָא איז ַא טָוויִנ ךאַר ןּבאָה אייז
 יז איז טוייוו סאוָו ראָּפ טנעְרַפְג ראָ ןְּבאָה איי
 איוו וא הָעְונְָצִא זיא איז זַא סֶהְרְבִא אּוצ טיִנ
 יףוא טאָה םֶהָרְבַא זיא ץּורית רַעָר . טייִטָש ןבוא
 טֶלעָצַנ יא וָא איז טרעַפְנָעִיִג עָנַעְגייִא אַ
 ריִא טיִנ זיִא סע וא  הָעּונְצִא זיא איז רָמּולּב
 | טאָה רמי (1) ? (הירא רוצו יחרופ) ןייונ יז לאָז יז רד

 ן אנ זא ןנעו) סָמאָכ ןופ טֶנאָזנ ףאְלמ רעָר םיִא
 ןעוָנ דש בש ןרעק רדיו בש טֶגאְוג וזא םאָה



 ןימייּב ו 0
 הע - קס

 תש = תַמיַחְו < : ל תויהל :
 רַתַּ רַמַּמְל אהב
 ומילּוע יִלתַוה תיִביִס
 רַמָאְו גי : ביס יִנּּיִרְו

 ןה :אָמְל םֶקְרְבאְל
 תכ וח

 םירוטה לעב
 'מינכ פ"סו ת"כ . סיכככ הכס (6י) : וי5 סיכ6 ו-36 "נכ

 :-טלופ לכו ןקופ 'מינכ , ןקז יכול6ו (כי) : סדכ
 היח תעכ : סהירבד תא הרש העמש ךכיפל
 . הנדע (בי) : תדלימ ןיעכ הנה תויח יכ רבדל

 יישר
 ומ ןכממ סרט 6 וכטכט סיכסלמס ןקו6- . ךסמפסב
 שינייקו סיויק ססש סיכפנמס .ןפוס עסולס סל רט בוסל
 : סויסע סדו לפכ ימ5 לכס .כוס6 כוש למס סלועל
 אוהו >>: ('ונו: סוס דעומל ספ :ןיכו ומ ןיכ תמ רספו
 לדח (6י) : ךללמס למל ע סיס הספס . וירהא
 םכופ . םישנכ חרא : סמממ פ קספ < " תויהל
 לטפס סרמסו סיעמב .סלכתסמ .. הברקב (כו) : סודכ
 שי וקמנס ונס סידטס דל ןינועט פלס .סיכלקס
 יממ סנספ ןוסלו ככב סול ..הנדע : 9מוסכת בלס
 קסו ןז .ןדיע ןוטל 6'ד ..רטכס 5- ןלעמו לעטס סמ

 ךלפמס רכידו 3050 םקפ לט כמו ססרכלט תמלכ 5וכ רטפכ

 ל ו
 / יז .
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 תְרְבִאְו " : ויִרחַא אּוהְו לַהאָה כפי
 םיִמָּ םיִאְּב םונקז הרשו

 הרשל"
 .הבְרְקְּב הרש קחצתו 1
 יל"התיה .יתלכ :ירחא
 :ןמ ינדאו
 / יגדלו ..סק 9 גפ .- ילמ6 .זכ 5ַעונַמ >פ%סלינפ קחלמו 0 ה

 ..זפ םמילמ סס תופבי

 2 לע 2 ל-9 כ" ו

 9 ַפ

 לה
 : .םישנכ חרא

 רמאל
 הנודע

 דלא הֶיה רַמא"ְו ע
 םהרבא

 < סס עי'מ 'ס רפחיו

 םיבשר שוריכ
 + רובדה תלחתה ךרד+הז לכו . ךדורמ ליוא יחולשב היקזחל
 ךאלמה ירחא היה הרש להא לש חתפה :, וירחא אוהו (י) "

 בורקו .תדלוי 'יורק הכלהב ןכו הדלי .הדלוי תע ביתכד תדלוי תעכ
 ילודגה .ךאלמה ., "ה .רמאיו (ני) : ןיטמקה וטשפתיו רשבה ןדעתי

 םימכח יתפש
 -כוט5 דעומל כ"ה6/ ם'מכו וו56 .כוכו ס"ככסמ % סוקמ לכ
 ילפס ךרד ודעכ :רכדפכ .כוב5 .כוכ רמלס ג'ו יוכו לינק
 מלפ הולט ד"מכ ורתי ןטתוה ינ6 ומכ םלכמ סככ ןכ רכד)
 כוכ וממעב .סכודגס ךס9מס סלסי 6מ:ד סו י'פכ קיידו . ל
 "וכ עי ו וכ ם'מכ סו לע וטנטנפ ונונמ ירסו 0
 6 כ"נסר נ'יעו + 056 סוקמ )כ וכוהינסב סח
 ס'כקס - סכ) יסנפ ן) וכי )ו תרה םומינסכ 1916 חני
 0 למ סוקמ לס ופומינטכ ימדו ₪25 ויככדכ ןרקס .סנמנו
 +: סרקמכ ןרדכ נס כוכ5 בוט סדוק תטכ "ופ =מ) ןרוקמ סוכו
 ב'סד לוו (ם"מרסמ) | ףכפופ .למכוד .י"םבכ 3 -כפ "חו ע
 ליפס 15ד תתפס ינפ) סיס ךלנמכ )"כ | ווכפ) .6ןסו )"לס
 3050 קתפ ינפ) 635 3050 ךות סוס 6) ךס)מסכ .עמסמ
 כ ךללמס 6יִכ ןנויסד תקפס לע ןוכה6 יפק ו6 לכ5 .ומע

 סוי וקופט ליע)  י"טריפ םלסו ת"פו פ : "7 1 5סלס ךוק 5וכו תפס כמ5 סוס ךפ)מכש טוכיפס סיס* כ"6 חקפס לח5
 יסלמ6פ ּוכזו פֶכו םכזק 5)ו 5וס סכקמש סלוכס סתוסס גנו . סוענכ /₪כו6 ס) סוסד מ"ש ססיעס -תפפענו סדנ- ססריפ

 % ס5 וכ 5 16 וגס פסו לוס .ס5 וכ טל קפוסמ ככ .יתולרט סדס למולכ. תקפוסמכ ןכ סכמל סנדע "39 סתיס
 נפמ כותלכס | סנוט ₪ טריפס ס'5רס 'ופכ סידו "וכו מחק | סותכ ככ וכסמ ססככ5 רעל סכולס .תריסמ םכמ 5מלטב
 ותוכּב יכה6- ינ5 סרט סכמ6  סוגטס

 ט'ע שוריפ

 טויָצ יִד יונ וזָא תִַכ ריד וצ ןרעק רריוו לעוָו ָךיָא
 ריא וא ןפעְל טעוו ריִא .נוא הח ךַאָוַא רבא
 זנ החי טנּומְבַעָר ףוא וא .ץנאג ןייז עלא טעו
 גצ ןּזא ןרעוו ןראָּבִג מעוו סע ןונ בגא משא הרשל
 הרש נוא לֶהאָה חַתָּפ הֶעַמוש .הֶרָשו הרש ביו ןויד

 טֶלעָנִג םעָר ןופ ריט רעד ןיא טרַעָהְג סאד טאָה
 םַעְר רָמְנּוא .ןעוַג .זיִא ריט .יִד .ןעָר ויד אה
 טיִמ םֶהְרְבַא .גוא ינקו הר פר (אי) : ָךַאְלַמ
 ןמוקג ןֶנעַו יי פיפינ סיעְּכ ןעונג מלא ןנעָז הרש
 עָטְגאְרְמַּב ןעונג ןנעו ייז טסייה אר געַמ ריד ןיא
 חרא הרשל תויְהְל ןטימ רַפ ןֶראו זו זיא סע לנס טייל

 איִד יוָו וזַא רֶרס רַעָד הר וצ ןיינ [ יש

 שופ סנט ס'כקס 5 ןקנ ס"מו ל'טרסמ בפכ וכו ןקז [ ונור5 5 .סנדע .ו) ספוס .רככ

 , מע שוריפ
 טהְג טינ ןוש מאָה יז טסיִיַה סאד רבו עָגְנוי
 = הרש גוא הֶגרֶקְב הֶרָש קַחצתו (בי) + םיִשָב %- ןייק

 *םטּבירש ישר + טרבל ףיז ןיא טכאלג טאָה
 = טאָה יִז רָמּולָּכ ףוּב ריִא ןיא שטייַמ זיִא ּהָּבְרְקְּב
 " ןעְר זיא טנא טאָה נּוא ךוּב ריא ףוא טקוקג

 - דָניקַא ןנאְרְכ יז ןיא ןלאָז םירערג יר א ּךְלִגעַמ
 עָנָפָנּרָשַנ ןייַא איר זא ךיִלְגעַמ ןעָד זיא רֶרּוא
 "= טאָה וא למאל ףליִמ ןהיצ דיז ןופ ןלאז ןטְסּורְּב
 2 לא ןִּב ףיִא זַא םער ךאָנ מ ירחא טאג וזַא
 רַעָר ןופ טייצ ןיימ ןֶּבאָה ָּךיִא לא הנע יִל הָתָיַה

 רמאט (גי) + טָלָא זיא ןאמ ןייִמ וא וקו ינוראו הָדַנ
 +ּתָו הָמָל םֶהָרָבַא וצ טגאָוג טאָג טאָה סֶהְרְבִא לֶא יי
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 היח :תַעּכ .ךְלַא בשא רעומל רָבִּר .הוהימ אָלפיִה + יתנה מא ףאה רמאל וש
 הֶאְרַי 1 ,יִּכ :יִתקְחַצ אָל רָמאַל !הָבָש שבתו יי * :ןב הרשל
 ומקיו = : ּתקחצ יִּכ אָל | רָמאַיַ

 / .אריזחו תישארב = 4
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 ןותַאּב  ןעְּכ ךְמְל
 - לב. הָלָשִִּ .ןימיק
 הָרָש .. תַביִַּכְו  וט
 ירא .תיביח אָל רַמיִמל
 םֶרָּב אֶל רַמָאָו תלָחְד
 ןֶמְִמ מקו זט :תביַ

 קאפח אר ינפ"לע ופפשיו םישנאְה םשִמ
 . 8' ס'ב ךעומל . סע סעי)מ פם טופכי יפקו ינסו אן

 םיבשר שוריפ

 םורס לַהְרְבאְו וספא
 ןוהמע

 םירוטה לעב
 לופיטל סמלש) ססמפ ךס לי לועיטש 3ימ ת'ס .סוקס ינפ לפ ([ע)  אלםיה (די) : 'וגו יתולב ירחא הרמאש  יתנקז ינאו: םתבש
 אוה קוטפבש  ןושארה , םימשה ןמ 'ה תאמ שאו תירפג םודס , לע ריטמה 'הו ןכו ..רבד :ךילא ונחלשש . "המ
 < 5: בוד  תקחצ אלא . חצ יכ.(וט) : הדגאה רפסב שרופמ אה ןכו , ה'ַבְקה אוה קוספבש ינשהו , לאירבג
 םהיהלאל :הוחתשת אל ןכו , אהד אלא אמליד יא תונושל העבראב שמשמ .יכ ירהש . אלא םישרפתמ אל רחאש
 טורסל וכלה .םהַמ םינש םישנאה םשמ וטקיו (זט) : 'וגו התפת חתפ יכ ךרי תא ץופקת אל . םסרהת פרה יכ

 םימכח יתפש

 סקספס ןויכ פסו ס)  עכקסע סיטדמ 'ג .ס) סוסיש ודכ
 36  סדיפ) סיטדמ סעטק] סקולענ) סרומ ןיטכעו םופללמ
 66 - סדלו 6 עמשמ סרט סדקפנ ס"לב ןרמ6₪ סמ .וס)

 טרסל 600 עמטנ י"טרמ (ס"מרסמ) צ : כקו ע'5ו סוסדח.'₪ =
 י'טס ןמ 6כסתסכו סומת) טי וכו "רו סמותו 65 ןוט) 59פוס
 קדלי ךי6 'ק סונכת)ד 'וכו ומוגכפכ 5251 טודימ רכד סטעוש
 פוסט יפל סלט תקיס) לע יסכיס ל"כו 6לפיס ס'ִגְקְה ט"מ
 "כס .כ"'סו רכסס טנמג רכה 6ןסמ עמספ ןקז ינו כא
 609 ןוספ יפפ כ'6כמ .ל5קפ *ס דיס 16 ככד סמ רכס
 "6 ס'פסו יסכפיס ומנגלסכ 89פי0 - ס)וע) פ') "5 סמו
 "וכו לכד םי = וכו "כ ענמנ 6וסמ סכס יככד לע .סכועח)
 ונממ דכפומ 6וס סד6מ ססוכמס רכד לכ יכ ןנונככ תוטטלמ
 ינ5 כמו) לוכי  ספכוטכ תוטעכ לוכו 0550 .סלריטכ ופוקעלמ
 סמיפו 599 :ןוטל 'יִפכ י"טכ .כמכ 52 ספו .סו סיסיט .עדו+-

 ט"ע .שוריפ
 ןָגאָז וצ רמאל טעָפשג הֶרֶש טה םּוראְוָנ חרש הָקַחְצ
 ןעָר וא רָמולְּב ראו ראפ סנש ךוא .ביוא ףה
 גוא יִתְנק ינו ןניוַוְג לאְז ָךיִא וא תָמָא םאָד ךוא

 עָשְמאַה טְניִראאּב ישר . טֶלִא ףאָר ב
 רַאָנ טֶלַא זיא ןאָמ ןיימ טְנאַזְג ךאְר טאַה הרש

 רד ןופ ןושָל סאר עונג הֶנַשְמ טאָה הָּבַקה
 ףוא ןייז זורְּב טיִנ לאָז םֶהָרְבַא יִבָּכ ןִנעְוְ םולש
 ד קץ יז < ףאזא ןרנאה רפ ןעָר זיא רֶבָד ינס אלפי (דו <: הרש =

\ 8 . 

 : יישר
 ינאו =: 755985 סנס . םנמא ףאה (ע) :םומ

 סרמפ פיס :יכסט .סונטס ינפמ בוקכס סנמ . יתנקז
 סופט יכו יסכפיס ופונלפכ , אלפיה :(דו) :ןקז ינולסו
 :ינופככ םוסעלמ 'צ ינממ ססוכמו רלפומו סלפומ לכד
 לומסס= ךל יפעגקט דעוימס דעומ ופופ .  דעומל
 יכ 'וגו הארי יב (ופ) =: סכמלס .סנטב סוס דעומל
 סעט .ןפונמ לוס פקד ןוש טמפמ ןופפכס . תקחצ
 לס ןוספב עמסמ ילטס\ ספלימ יפל  סכפ טסכהו "לכדל
 יכ .וניסוכל  וממספ סקס5 055 סוס ךוככדכ 05 רמליו
 : 5סד /695= מלי | יס תונוסל .עבלסב | םמסמ
 ןומ סעלל 6רקמכמ  הפקסס לכ ופיקשיו (זפ)
 .סוטסמ .םכ לודנט (וכ סומבד) .ךטלק ןועממ ספיקססמ

 7 מל שודפ 2% ₪- 
 ןעטג עבוק ןָמְכַעְג ריִד באָה יא סאוו טייצ
 וזַא ָּכריִר וצ ןרעק רֶדיִו ךיַא לעוָו דיל ביש
 עלא טעו ריִא נּוא חח ראָיַא רָביִא טייָצ יָ יו

 : ןוזא ןץי\ טעו הרש וצ  נוא ב הָלי ךֶבַעְל
 רכאל  טניקייִלָנ שאָה הרש .נוא הֶרָש שחכו (וט)
 טעָּפֶשֶנ טיִנ ּבאַה ךיִא יִקָצ אל נאג טאָה נוא

 רע .גוא פא ןָמְְראָפְכ יז טה יז םּוראְוו הא
 תחי יכ ראו יִנ זיִא םָע יל הָרָש וצ טְנאָזִג טה

 - יד ןְָראַד ןופ ןֶנאָמשַנ - ףוא נע יז נוא יש
 + וא

 פע טיקנ זמ + טעָפָג אוי טָסאָה ור ער
 ש ₪ -|



 יס :
 :דָבְעאָנָאיִּד 0
 יוהי הֶוָהִמ םָהָרְבִאְוי

 ףיקמו נס
 ל ּהליִדב .ןכְרבְח

 מסע

 בת

 מ - ספע וס את

 םירוטה לעב
 : סוקיד5) סו)מסנילטספ דמלפ 'סו סמ)ש) סמע ך)וס : ?יפ סיש
 ויס = ססלכפו  סילקז סלשו ססלכ61 פ"כ 'ס ,:סֶסַכַּכ6ַו (םיל
 סנט פ6מ ןכ ססככסו סנש מ"פ ןכ ססלכלו ןקז סכלכסו סיסי
 , לודנ יונ סיסי ויס ססלכ6) סינקז סכסו ססלכ6ש פ"ע6 "יפ
 וסזו לודג יונ) סיסי 5 'ק ןכ סיסיסכ 'יפ 'ק 'ַמינָכ ויק סיִכי ויס

 ישר
 סמו . םחלשל : סימסלל וגולס תדמ ךסוסמ סייגע

 :סיפפכ .ינא הסכמה (וי) :סס ר סימכול לונסכ
 לבד תוסעל 5% ספי ל סודסכ .השע ינא רש

 ספממו םפוס ןכלס .םס ול יפסנ ימס וסעדמ 95 סז
 סכפוכ וג ןודיפמ ינטככס לוכג רמלכפ ןס ול ןללס ןיככב
 ןומס 5 ש ססלכ6 ותופס יתללק . 'וגו סכומעו סמודש

 : יכסוס פוסכ 265 עידו לו סינכס ₪6 דוטסו סיוג
 סכככ3 קוד לכז "מ תש ויה םחרבאו (קי)
 סילעמ יג5 = ונממ כו ומומפו .  וכרכ .וליכזסו ליפוס

 "וכו סוקרו6
 סמ 5 דכ) .סעטס סו 56 196 'וכז ופול ות5כק 'יפ

 ט'ע שוריפ
 ףוא סידְס ינפ לע טנולג ןֶּבאָה יז נוא ופקשנ ןנאמ
 זיא םֶהְרְבַא נא ֶהְלַשָל םֶמע ךלוה םתְרבו םודָס
 גוא רֶמָא ינ זו) : יוז ןָטייִלּב וצ ייִז טיִמ ןֶנְנאגְ

 ןעד ָךיִא : לא םָהְרְבִאִמ ינא הפכמס גאז טאָה טאָג
 לוו ףיא םאוָנ חש יִנַא שא םֶהָרְבַא ןופ ןלוה רפ

 ויזְָא ןאָט סאָר לאָז ףיא ןייש יִנ זיא ָע ןאָט
 ָךיִא טגאָזְג ווא טאָה טאָנ טָּבייִרְש יישר . ןֶסוו
 44 יד נוא רדָנאָל עָניִזאַר סאָד ָּבַעָנג םיא ּבאָה
 ףוא ןנעז ןרעק רבא לוו ָךיִא סאוו טעַמש
 5% יונ םיא ּוצ ףאָד יז .ןרעָהְנ רנאל םַעָד
 לא נוא רֶדְניק וד ןדנעָל ראפ לא יא א ו
 נוא סר חי) : רָטאָּפ םִעָר ןייז עיִדומ .טינ
 נצ ליג יגל ןייז טַעְוו רש הֶיהְי ןיי% ויה .םָתְרְבַא

 יִד םיִא ןופ :ןעָר לע רמו קלאב םרְַ
 רע רָמ ראָפ טָביִלִג ךאְר זיא רע ולה רפ אַ
 בוא ץֶרֶאָה כ לכ וב כר קֶלאָפ םּורְגַא צצ ןייז לאו

 ופ "קלעפ לא עב : םיִא |
 0 - ב

 " אריו ח .תישארב

 םָפע םהְרְבאְו
 הָפַכְמַה רַמְא הָוהיוי : : םֶחְלָשְל
 : השע ינא רשא םֶהְרְבִאַמ ינא
 הָיהְי ויה םהרבאו "

 :ץֶרָאָ יי ייוג לפ וברכרבנו םוצעת |.

 דכ: ןוססכ סעט 06 'יפ 55 יפד ₪ : ס'פכס .
 ךכנ  ופפ סנופ ןללס סיכרכ סעככ6ס לכ5 ולע 6וס שכ5כ סוספ

 ל"

 לוד יוגל

. 

 , סש שפוי ויס 7 מ) סמוי 6 5

 ם'בשר שורופ
 היה .םהבש לודנו המדס םיכאלמה ינש ואב% בניתכדכ
 ינא הסכמה רמא 'הו וב בתכש והזו . םהרבא פע רברל
 ירבדמ ולא םיקופפ ,'ח ינפל דמוע ונדוע םהרבא ןכו 'ונו
 הצור ינאש המ . םהרבאמ ינא הסכמה (זי) :ישילש
 וכזיו "ת ךרד ורמשי וינבש עדוי ינאו םורס תא  ךופהל

 םימכח יתפש
 במול ךייט סמיפ יכנד 'וגו "0 לט 5לפוס "00 כ"'%ר | סוסמ
 סטילס קכ סמית ןוסלכ סכמ5 5) סכש 50 וקו לע ןוס) רסוי
 : ק"ודו 5לפיס קכוטס סו לע ןכפי ךילו ענמנ וסט סיככד

 ופכ לוס סחלט) ת)מכ רמו) סעטס 60 "ב (ט"מרסמ)
 6סד סרוסמ 5כקמס סיסי כ"'לד ותוטרמ ססלטמ סערפ םלסכ
 ק"עו סמנפ> סמע ךלוס כ"ח6 רמ| ךיסו ססמ וכניו 'כ רככ
 נ ל5 ססמ םקִּכ לוס יכ ססככ5 תוטרכ ןוס 6) סט ילספ
 סמלסלד סרק ו6לכ 501 פ"5ו ך : "וכו סיו) פ'9 "וגו רוכעפ
 סדועס = סס) ןיכסע ןויכ .סס סימבוספ כוכסמ = ועדי נ5
 סֶפופרסו - סרוטכס י"'ע יכ "וו ןוסככ סימ סס) ןתנו לוכ6)
 סספ .רוגסכ רמלק ןכ) סיכמנמ ססס רכדכ | םיגרסש ס'ס
 ךכלו ןפם סיסי 5 05מי 5לש סעו וכט 5וס 60מיפ סמ 0"ס

 לארשי ילשמ
 םֶהָרְבַאְו הָשע ינָא רָשֶא תֶא סָהְרְבאמ יִנָא הָקְכְמַהְ

 לע גאל טאָה טאָנ (לודנ יוגל הָיִהְ ויה

 ןאס לוו ךיֶא פאו םֶהָרְבַא ןופ ןיליה ראפ שד ָךיֶא
 רצ ץיז ךיז טעו םקרבא גוא םודס ירעק רָביִא ליו יא
 ּךאָנ ץִראָפיִנ גטו םיִרָחְוס אייונצ לָשַמְל , קֶלאָפ .סורנא
 א רֶרָדְנַא רעָר .נוא .ןאַמ רע ןוג לא רָניַא הָרוחְ

 עסיורנא = ןיא .ןמּוקיִנ איז ןיִנָע .ןאמ רעָמְלַא ןייא ןננ
 טפוק ראָפ ןעָמ סאו רעְבלעוְויִג ןהעמנ איז ןיִּבאָה טאָסש
 ןיפוק אוצ רָעִיז רעגאַּב יא רעש רעְר טָגאָ ישב
 אְרימ באַה ָךיָא ראָנ ינו דיִחְ ןֶב ןיימ .רַפ שּובְלַמַ

 . לש םיא וצ םגאז םיִא ףוא שּג ןייז טיִנ סע טעוו רעמאמ
 םֶנאָו . םישּובלמ אייִרָד אייווצַא ןיפוק .לעוו :ךיָא . רענְנּוי
 . קל . איי וא ןאט ריא םתו םאוְו רעָטְלַא רַעָר .םוא אוצ

 פאָר .ריִא .טנאק ןיִמְו דניק רֶשיִא .ףיוא יז שנ םינ

 וייל דדי עבילסע באה .ךיא רע טנא ןאס ןא שובלמ
 :ּףאָג ךיא לע ןאמ רע ןיב ןיילמ ָךיִא .גוא עָסורְג נּוא

 יא ןינ טוג  םיִנ טעו שּוּבְלַמ סאָר וא רעדניק דיבה

 רצְרֶא ןירעָנְְלְכ םַעְד ראָפ ןיצינ סע םעו) ןיִרָפַעְרְנ םעָר

 = ףאָנ דד לו לא פא דֶדְנק איר וצ ןִצּונ ןילעוו איי
 - ל ישא לאנג פאב םָאָנ א לָשְמְנ רעד . ןיּבאָה



 .ארוו חי תישארב

 ₪ יתאהלצי 7 ופעדי יִּכ -
 %% 2 ךרר ורמשו וירהא ותיּביתֶאו וינ

 . 5 טפשמו תקדצ תושעל ההי
 ירָשָא תאסהְרְבִא"לע הוי איבה
 תקעז הָוהְי רָמִאַַו כ : ויִלע רב

 = -, רט
 ַּב מכ 7? סדק

 - אנד .אָתְדְצ
 נו םֶהָרְבִ לע יי "תיא

 רמו כ : יהולע למ "3 םתאטחו ה םחרפ הרמעו םדָס
 םודסד . תַלְּבְק

 תָאיִנְס ירא הָרמע הארו אנ"הדרא אכ :דאמ הֶרְבַב

  םוכפ מ סט ןיררטטס ף סונוכנ פש קופכי 8 עוי ויתפדי 3 .א'ת
 . טק ןרוספ

 םיבשר שוריפ
 ץרא תא םהל תתל םהרבאל רבד רשא תא םהילע איבהל
 ינב לובגב ביתכדכ םה ויגב תלחנמ תורייעה ולאו ןענב
 דע הררג הכאב ןדיצמ ינענכה לובג יהיו  חנ 'פב ןענכ

 תפיקת ירא ןוהַתָבח תתקעצכה
 לתא אב : אדַחל וי

 ב---:-- -םירוטה לעב <
 ף'פ .זינכ 96 סופי לט6 .(טי) : לכנ .ךכוכי ן'כ .י"כ במסנס
 ימינכ סככ יכ- (ל) : פילכ 'מיגבו ,סלופ .'מינכ .סולו למ .סרופ

 .רמאיו (כ) : ותעדמ אלש וינב עקרקו ולש עקרק בירחא ךיאו ..עשל רע םייבצו .הסרא חרומעו המורס הכאב ₪
 + .םיאטחו םיער סודס ישנאו תלעמל רמאש ומכ םודפ 7 ליבשב .חלוש ינא .וללה םיחולש םהרבאל ךאלמה .'ה

 לכ וכ ךלכססלו לודג :יוג) םויסל נפל כיכס לוס .יכסו
 (3 סול) ומכ סנס ןופל . ויתעדי *כ : ןכלס "וג
 (ג5 סומס) ונקטדומ זעמ 590 (ג ספ) ספיס) טדופ
 ןופל ₪96 וי סלוכ ןומל לקיע סנפלו . ססב ךעדלו
 וכיכמו ועדויו ול56 .וככקמ סדלס ספ ככממסמ ספידי
 וינכ םס סו5מ סוסכ יפ9 סולי .בכס ןעמל ויתעדי סמלו
 ל 1 דו ,ומוגכסכ וססכפק ספו , יככד רומס) ילע
 צי : ןוסנס לע לפונ ןטמל ןיס יונו וינכ 0 .סוניט
 3 : 'ע כיס סטעי סככ (6 כויל) ומכ סווס ןוסכ

 לארשי ילשמ
 (הָשיע יִנָא רשֶא םֶהְרְבַאַמ יִנַא הָסַכְמַה טגאָוְג רָע טאָה סוד

 רֶביִא ליוו .ךיָא סאו םֶהָרְבַא ןופ ןיֶלוה ראָפ שֶד ךיַא לע

 יִדּכ םֶהָרְבַא וצ וג עידומ סאָד םאָה ₪ טָאָנ םּודָס ןירעש

 טאָה אנ עָשמאַח ןאָס הָלפְת ןיִגעְוְו טרעייז :ןופ- "לאו :רַע
 לי םּוראוָו פלה םיִנ אי םעוו הלָפִ ןייז א טסּוויג

 יז מ אי .ףוא לז רע עו םיִנ ךוא א קידצ .ןייא
 רעדְניק עְנייז ןיפְלעַה הָלָפִּת איד טעו) ןיִנעוו טסעד ןופ
 עְרטמעפש יִד ןיִלַעוְנ רָמאָס . ריִסעָפִש ןייז :ןיִלַעְוו איז סא

 אייז לאָז םאָנ זַא תוכ] םעָניִנייִא :רעייז ןיָּבאָה פיג תורוד

 סאד סָהְרְבַא ןופ הָלְפְמ איר .ןיִפְלעה איז עת אט םיסנ
 םתְרְבִא ולוד יול הָיהְי יח .םֶהָרְבַאַט קוספ רעד סוא טֶזאַל

 יג "טעו הָלְּפִ ןייז א קאפ סו אוצ ןיז דיז =

 סאָו רֶדְניִק עניוז ןיפלעָה הָלִַּ איר טעו םָציִה ןיפלה
 זיא רָשש יא אייִּב לָשָמ ןייַא אנ ריִמעְפש יוז קלת)

 מה קי קראַמֶש םינ ראָנ דִיִחָי ןָכ זי ירא 5%

* 
. 7 ! 

 < ןח לוו א ןוא שה 00% מ 6 8

 יישר

 למס ופכ) ,סטפ לוס ךכ .. איבה ןעמל : (ומי
 ססקלכ6 פיכ לע 'ןג) סלבס לע 'ס סיבי .ידכ 'ס ךכד
 םיר5 ןב דימפמה לכ ונדמ) ססרבס לע 006 במסנ סל
 ספעט ססלכס 55 ,'ח רמאיו (כ) : קמ ונוס ולסכ
 סנל לכ . חבר יכ : טמפ ססכי .סלכ מל רסלכ
 2% ןימגלוחמ ןספ וכל .ת'וככ סממ) סמטס סרקמכמ
 .ם"ירכ סלעמל .ומעס  סז לכס .סכלוסו .סלדג רס
 5% םמסְס .יסיו יססכיפס ומכ רככ סלדג סגלוסמס
 לס 0 | דל ..אנ הדרא (סכ) :ךתמכי סככ סנס

 "7 < ₪ם'ע שוריפ
 -ביִל םיא באָהְביִא ןעְר ייחהו יכ (טי) + רֶרַע רַעְר

 טוט רֶע ליו רויִרַחַא תב תֶאְו ויָנָּב תא הָיִצְ רַשא ןעמל

 םיִמ ףאָנ דֶנּוזָנ זוה יז נא רֶדְניִק עָנייז ןָיִּבִנ
 שמל געו) מאג טיִה רד ירסשו יוז וצ טֶנאָז נוא
 לע רָּבִד רשֶא תֶא סָהְרְַא לע יי איבה םַעְר נעו ןופ

 טָה רע םאוָו םֶהָרְבַא ףוא ןנְנעְרּב לאו טאָנ זַא
 דזָא ןאָמְג .1זַא טה טאָג.ןנעוו טנייז ןופ טערֶינ
 ןלוה רַפ טיב טעו רע זא אז טאַה רע יו
 מאָנ נוא ורסאי (כ : ןאט לוו רע סוני ןופ
 וו יניר ןופ אייִרְשִג םאָד תקע טנאזג טאָה
 .חרומע ןופ נּוא םוחס .ןופ טייל יד ףוא ןעיִבְש
 רָעיז נוא סט לפ רע ראו זיא כ כ כ
 טו רעש 0 .דואמ בכ יכ דניִז



 ן ה לכ 5 ודב מד
 .םשמ אָל םא אָריִמְּ ןוחמע

 יי ארו הי תישארב

 "םישנאה |

 | שלא הָאְּבַה ה

 :הָוהְ ינפל רמע-ונדוע םּהְרְבא ל 2
 ₪ עשב 2 +דל

 הרב םודָסְל |

 רבדה תא הירפהל םייתנב שי קיספ . . הלכי שפע (אב)

  יישה
 יתפריפמ ומכ לכס ת סירב 606 סוטסנ יניד וקספי
 : ססיטעמ ףוסל קמ סדכ6 | 6"ד | . סנלפס .ססרפכ
 , ושע-ילא .האבה +סניזפ א ל . התקעצבה
 55 סלו . ססכ .ספוע ינ6 סלכ ב סדכמב סילמוע קו
 ןילוסיכ ןסמ .ערפסל סעע6 סמ סעדפ ןדלמכ ודמפי
 סומם) רסס סוקמכ וג5מ וכ ספןיכז , ןסוס סלכ6 לו
 . ךנ סמעפ .סמ סעדסו ךילעמ ךידע דכוס ספעו (גכ
 'ימפסל ידכ סלכל וסע ןיכ קיספ םדוקנ קספס םי ךכיפלו
 סביל תקע5 סקקענכס וסרד וגיקוכרו\ . ססְלַכְסְמ הכיס
 ינעל .ןוזמ .סנסנמ לע ג סנופמ .סקימ סונלכש סהס
 ססלנסב סוקפמ . םשמ ונפיו (ככ) : קלסכ םרופמכ
 69 .'ה ינפל דטוע ונדוע םהרבאו : סט סול
 ומ למסו 55 63 ס'כקס 690 רינסל דומעל ךנס סל
 וגדוע 'סו בוסכל ו9 סיס] סככ יל סלומעו סודס הקעז

 טיע שוריפ
 טאָנ ראָנ ץֶלַא טֶסייוו רע םּוראוו ןהעז טפרארּב
 איז םיִנייִד יד נעל וצ יִדָכ ןאָטְנ סאד טאָה
 ןהעָז איז דא ראָנ תּושָפָ יִניִד ןָנְקְסּפ טיג ןלא
 זיא וזַא רֶדּוא ףאָנ טּוג ןרעלק נוא ָךאז יד טְכַעְר
 םַעְד ּוצ ןרעלק לעוָו יא אג הדיג טָשּפ רעָד
 יו .וזָא .ביזא מקצה םיִשָעַמ ערי ןופ ףוס
 ןופ ייִרָשִג סאָד טֶנייִמָּג זיִא םאָר אייִרְשָנ ריִא

 הָנּושָמ הָתיִמָא רי ןָּבאַה ייז סאו לֶיימ םַעָר
 ןאָמ םּורָא ןייַא טאָה יז סאו םַעָר רָפ ןאָטנ א
 ישע רימ ּוצ ןַמּוקג זיא סאוָו 7 הָאָּבַה ןָבַעִָ מע
 סאד ןרְרָמְּב דַמּוע נעו ייִז נוא ןאָטָנייז ןְּבאָה
 יא לוו הנ טיָנ הָבּושַת ןייק ןעוט יי טֶסייָה
 ןֶלעּונ יז בוא נוא אל סו שינדלר ןּוט "ז ןיא
 ךיא סאו ןסיוו יא לע העדא ןאש ל ו א"

 ןדְנַעָל רֶפ טיִנ ייז לַעְו ףיֶא רָמילּבי "]
 :םיִּוסי מי יז ןופ ןימעְנ טְלאְָנ לעוף
 יִד ןֶנעָז סאָד ןֶנאַמ יִר נּוא םיִַָעְַ 5

 ">< < םדקולצב שמשמ עב דע
 ם!בשר שוריפ

 : חלכ םתוא השעא ושע ןכ םא רמולכ

 םימכח יתפש

 סמלו תנממד רמומ) 160 ת : ל"סבסמ סימטטס ינט ךורל
 ו תכל) ופסכמ דרויט .סדףכ סדוכו ומנפ 805 סג קיפמ
 י5ק . ססוטעמ ףוס) סדכפ 6'ד יפמ כ5ד רבדכ .רוקחלו
 דמונ םרפנ 15 סוס 590 דעו 6 סד6 ד רפולו סיפרכ
 ךכפוסד 501 סלכ5 למ 59- 635 6 סדכ5 ת)מ לע סונוודס לע
 סתופ ןד 69 ןוודע 501 "ק ןוכסכ .סעטלד סוטמ סומעטס וגל

 ינפל דמוע (בכ)

 לש פונט כ  סכוכעס וטע 06 /סו5ד) .סתוס סדיכליס 6
 05: ךכנ. סדכלו 5 :ס5כ5  במוכ "'ס סטק 5'ד וטו "וכו
 - 1 סוסז ןרפ ונוכ א : ?"םרספ <. ןוקסב - ספטל
 סכקנ .ןוטל .כתכ: סמלו סקלעמו ליעל בופכמ .ופכ סתקעָנכְס
 סדככ יכ סתפטהו גיתכ לככ 50 וטע יפפ כ"6ד ב: "וכו 5
 ןומט ווסו סמוכע סוטיספסש ן =: וסט רככס .עמסמד ד6פ
 סכוכד :ל"נעו ספמס דע סקופ וכטנ סיכוכדסו טכדכ ספוס
 יכג .לועכ סקע) | 52 רטש לכד לע  סזט סכוזנמ כ"ו סתוס
 6קיפס - 6כ%5 .ומו סטק ןוכ6כ סעטלד סוטמ ססכו5מס .סלענ
 = קקע5 "ופ  ןכנ ס)כ ססכ סטע5 ועע ס5מ ס'כק יפק

 לארשי ילשמ
 מאק פָואָליִג ָךיִז טה .גוא רעָטְקַאָד ןיִסּוְנַא ןיִפּודיִג רע
 םֶה רקש רעָב וא .ןירעו דֶגויִג .לאז רֶע יִדָכ דלעְנ ליפ
 קרס .עיילקא ןופ יונ דָנוזיָנ ךיִנ טיג. טרעוו רע א ןהעוג

 טיג טָלעוו רֶע סאָנְו ראָּפ רעָסְקאָר םעָד 'טנערפנ רע פאָה
 ץפיוו רפסלאז טֶרעָפִָעיִג רעָטקאָד רַעְד םיִא טאָה דָנוְנ

 עי ןופ יא א ל אֶל סאה קנר ור ו
 ראפ ָךיִא באָה םֶכאַרְסִּב םיִא באָה גוא ןעוונ םיִא איב

 רֶד ףוא נו גיְניִויְניִא ןיטְלאָהְב זיא קנערק איִד א ןָנאָטש

 טעו טלאַמְנעֶד גוא ןיִפור ןֶא קֶנעְרְק איד ָךיָז םעוו רמֶָ

 לאָמְנייא ןיכאנ ייווצ רָביִא ןילייה וצ רענש קנערק איִד ןיוז

 ןיעְוו טרעניִמג תוחוכ איר םיא ןיִלעְו טל ןייז םעוָו רַע .זַא
 עְרְדְנַא סאָר תשאופר ןייק ןיִמְטָנ ראָפ ןינעק סינג רע טעו
 רַע "רשע ןייַא יז טלאָמְשְד טעו רַע בוא טסייוו רעו
 ו דיִא לכָש ןיימ ראַנ רלענ ליִפ ןיִטְסאק ל וו לאו
 איָד .ןיקעו) רעְר םיִא לאו סע סאו ןיִבענ טָציִא םיֶא לאו
 רָע ליי לאי ןיִלייַה ךיִנ ןיָנאק םיִא יא לעוו :קָנעַרְק
 ראפ .נעס רע טעו .תוחוכ איָד .אייִב רע א גוי זיא
 0 השש ןייא טיב וד ערר סאָד נּוא . תיאּופְר אי ןיִמְָנ

 5 < 2 וטסנעק <

 - .ַמלְּ טרעקנ ןטראְר ןופ ףיז ןֶּבאָה םיִבָאְלַמ
 ינימ אמ נע וא חמד וכלב טיילאָּב ןיחצ יה יוז טאה| םֶהְרְבְא סא רו ו

 שק
ָמְדָפ

 ה



 :: הָפְסִת האחר רמאיו םַהְרְבִא שנו
 םיִשְמח שי ילוא יכזעשריסע] קידצ
 הָפְסת ףאה ריִעְהותְּב םקידצ
 םישמח .ןעָמְל םוקִמל אשת"אלו
 הֶלְלְח כ :הָבְרַקְּב רשא סקידצה
 תיִמָהְל הֶזַה רֶבְרַּכ | תשעמ ל
 . ד סינכוכ קדונפ ך) סל א'[ך

 ם'בשר שוריפ
 הלכת . חפסת (גכ) : וינפ שקבל ךאלמה ינפל .

 לפכ הלכא . םב הלכא יצח תוער ומילע הפסא ביתכדב
 הפסא לש ןושל

 םימכח יתפש

 פ'ע5ו) סוגלס ןידכ 6לטט סקמ50 סילכדכ :5ןס- 06 מו
 עודי סיס ספעמס ככ5 "וכו ססע6 סמ סעד6 ןודכ סוגלסט
 ו5 .ופיסוסט .סנונק = סנווכס ןיס ד : ל"טרסמ . דינפל יולגו
 636 .סנילמ םמ5 פו 'יפ5 סרותכ כותכט סמ לע ורופוסס
 לכ .ןונע יפ9. 165מו וקדקד סספ = 6וס סיכפוס ןוקופ ןינעס
 ס5רנט ופכ ספיס 9 סנווכס לקיעס ססס סיכוקכס ןמ "6
 כופכל 15 סוס 69ו קכמ6: סנווכ 15 526 רססכ .בקתכנט סממ
 סניכט 605 רמוע 'סו 556 רמופ ן) סיס 6 דמומ ונדוע ססככ6ו
 ססט וטכופו וקדקד ססכ 506 סולפוס ןוקס ס6רק 501 כוסכס
 וו סוסכ לע סועקמ .סוככ (י'קנ) ה : 5'כטרס ' , סיוניכ
 ס'טס מלכו תופק וונ6 .רכדס ןמקכ 'יפ סיפונ גרס 6סד
 סי6כקנ ןגיפד ן : ד"י עסוסיכ 5וסו סדוסי ונכ וטגיו | 6וס

 לארשי ילשמ
 םיַא לעו ףיא וא גוא םלַנ .ןיטפאק ןיִזאָל ךז יטסנעק
 + ןוונ דנג ךוא רַפַלַע רַעָד ףוא ןוש רַע טעו ןיִליַח דנא

 תורוה עֶריִטעָפָש איר א ןהְָג סאה םאָנ זיא לָשְמְג רעד

 ןאָט איז םיִמ לאָז רַע וא תוכז ןייק קֶבאָה םיִנ ץֶלתֶו
 הָלָפְת ץֶלאָז ןרָטְלָע איך ₪ ווג בָבָסִמ טאָנ פאָה םיִסָנ
 וַא תורוה ערעסעפש איִד ןיִפְלעָה לאו הָלַּכִּת איִד יִרָּכ ןאָּמ

 : ןאָט םיִפִנ איז םיִמ לאָו םאג

 טְנאָוָג םיִא רֶע פאָה םֶהְרְבַא וצ ץֶבּורְפ טָלאָוִג םאָה פאג

 הָדיקִערָד ףוא קחצַי ןוז .ןָניִצְיַא ןייז ןֶנְנְרְב לאָו ָע ==
 םֶהְרְבַא טאָה הל ןּבְרכַא ראָפ .ןייז בירקְמ םיִא לאָז וא

 רעָד ףוא םֶכאַרְביִנ םִא .טאָה וא קחי ןוז קיז מג
 ןילוק םיִא לאָו רֶע רעסעמ סאָד ןֶמּונְנ טאָה גוא . הדיקע
 ןייא ץפּורג םיִא טאָה ןיִסייהְג םיִא םאָה םאָנ איוו .איוזא

 טסְלאָו אוד טְנאָוְג םיִא םאָה גוא לַמיָה םעֶר ןופ מ

 םעָד ָךאָנ קָחְצָי ןגז יד ןילוק וצ טָנאַה ץיד ןיקקרמש מ
 איִד םיִמ םיפעשמ ראפ ויָא ןאָראַּבַא ןהעו רד םֶהָרְבִא פאָה
 טאה גוא ןאראָב םעד ןמּונג רש טאה -קְראדַא ןיא רענרעה

 למה םעָר ץפ למ אה הל ןָבְרקִא ראפ טל םיש
 ְ." ןיפו ריג

 אֶה .ןזאל ; רמו סיקירצ יד טייט וטסֶלאו םּוראו] ףךיד ףיִא געְרִּפ םיעשר יד יז 6:
 : בע ןביילּב םיקירצ ל - ו /- רצ ום הזה רֶבְב תושלמ ריד וצ ןטימ ראָפ 0 ה (תכ

 שת ובה דמש
 : אָבְח .םע הָאָה
 ןשמח תיא םיִאָמ דכ

 אתרק >ּזנְּב יא
 אלו יִצִשִת  זנרבה
 לרב אָרְתַאְל קוּבָשְת
 : הגב יה וא ןישממ

 ער ןונא אָמְשּוק הכ
 אמ - דל

 ןידה םירוטה לעב "
 !יסש .סיגייז 'ד דעכ 'ד ..סקירפס . סקידל (דכ) : סניק 6פסכ

 ןאוחה סוקמבש תויכלמה לכל שאר חיה םרפ ךלטו םרפ . ריעה ךותב (דכ) :

 יישר
 ₪ לכ ד סוכפוס ןוקיס = 525 ססככ6 ינפל דפופ
 שניו .(גכ) : (ןכ .כוסכל ל'ול | וסוכפס לעס) (ל'כ)
 'וגו כפוי םגיו 0 ב'פ) ספסנפל סענס וגומ . םהרבא
 8"מ) סנפסל ספנסו זה קדוסו וילל םגיו םויפ) ספנס
 לכלל ססלכל .סנכנ ס35 לכלו שיכנס וינס שגיו (סי
 ספספ סנס . הפסת ףאה : סנקקלו םויפלו פופק
 ופוכיפ ךכ זנוכ ןומכ ומגרתס םולקנול לט סוגכפלו
 6 ילוא .(דכ) : עמב סע קיד5 ספסתפ ךסיכי ףלס
 .1 לכ םיקיד5 קרסע . םקירצ םישמח
 7 פי .ך 'הלילח (סכ) :'טי סופוקמ 'ס יכ

 ט'ע שוריפ
 אנ זיא םֶהָרְבַא נוא  ינפל רמש וגָרש םֶהָרְבִאו םורָס

 טְנהַעְנְג טָה ָך רע וא שענ כו : אנ רַפ אט
 ץִראָצ רָר אַ טְנאָזְנ טאָה רע גוא רפאינ םהָרְבַא
 םעָר בראד ראפ "טסלאו וד הפס ןא ףיד טעְר
 םיקדצ םיִשְָח שו לא (דכ) : עָשְר םעָר מ קירָצ
 םיקירצ גיִצְפּפ ןדְנאַה רפ וא טֶבייִליִפ רה הוה
 ןָּבְראַד רפ ןעְד וטסעו הָפפפ ףאח טאטש רַ ןיא
 נּגא הָבְרקְּב רש םיקירצה םישמח עמל םּוקָמל אָשִח אלו
 ןנעינ ןופ טֶרּוא םעָר וצ ןְּבַענ ראפ טיִנ טְסַעוְו
 .ןָניִרְר ןדנאָה ראַפ זיִא סאו םיקירצ גיִצְפּופ יִר
 ןנעָז אייז טְנאָזַנ וזַא טאָה םהָרְבִא טְּבייִרַש יישר
 ןעְנּופג ןנולד יז טעוו סע זא וא תומיקמ ףְניִפ
 אונ טאָמֶש "רָבְִלִָא וצ ןהעָצ .םיִקיִדָצ גיִצְפּופ
 שאטש רֶבְלטא .וצ ןייז לחומ שנ ןעד וטסעוו
 גוא ריִא יא ו סאו םיקירצ ןהַעָצ ןנעוְו ןופ
 5 ניק םיקידצ יִר ןגאו ןלעוו טסעוו ור בוא



 קיד :חיהו .עשרסע קידצ 0 ו
 "לָּכ | טפשה ל ה הלל עשרכ ןונא פק א אבי

 - הָמאָיוי י :טפשמ השעי אלץרֶאַה יות ג //
 םישמח םֶרָסְב אַצְמָאיֶא הָוהי 0

 ילָכְל יִתאָשְנו ריעַה ָךותְּב םקידצ מז ןיעסס ודב
 קוּבְשֶאְו - אָּתְרַק ונָּ

 םוקמה 0 לכ שש
 ם בשר שוריפ - 1

 ! ךאלמה . ה רמאח (וכ) : טפשמ השעי אל ןאכ ךתלשש . ץראה לכ טפושח (הכ)

 םימכח יתפש יישר

 תלילח : סיקידלס ומס סמ) סיפטכס ₪5 סיקידלס ז
 לכס ףפומ וקנמוס קוס ךכ .ולפקי ךכ וס .ןילומ .ך
 סנלפס לודלו לועמס ח רודל סיטע ךכ סועפכו סוקול5
 :ךל הלילח : וכ 55ויכ,ט )ו פוס ₪ . הזה רבדכ
 ףססכ דוק: .ץראה לכ טפשה : כס * סלועל
 65 פוס סוסב ימ יכו סימס ןומל םפוסס לש 0"6 "קס
 "וגו םודפב אצמא םא (ול) :קמ5 טפסמ ב סמעי

 רפוס 5כקסש .ס5כנש ל"ר | : סדע ןנלרקנד סרסע 635 סוכר
 סועסרס לע ףסס עמסמ סוק ע) סקעת 651 כממ סלסתכד 6
 עטר סע קיד םומסל 'וגו ךכ סנילמ 0 כ'ה5ו ללפסס
 83 "פו ק'סד ןכתמו .סיקודנס לע 2% ללפסס 690 טמסמ
 ךיפו .וונכו = םג ורפכנ לוכמס כודכפ פ'עלו זך : 'וכו וכינו
 לודפ םגו עככ ספ קיד םומס) ו 5ןכ לס וכמו
 כודכ וכמי יכ ?"י\ ספ ןפיו 6:6 סלוכ תופס 6 סגלפס
 סויקפ ןרססנ וינכו .םג ך* ספטטו סוקוד5 .רפוו סג ווס לוכמס

 ₪ סוקמכו חג ייפ 520 ףטופ סוס כס 1592 6 ןימס  ןולופכטמ ספיס סודממ יפל סיקלכס לכל .םוקמח לכל
 כ סלכפ לוס יז דכ) סילק5 סזופ לע 53 ופ5 ןוכקו לכס ףטוס

 סטקסט סמ  מ"חכסָכ ןווע . סגלפס רודב יפדוכ סיס ןכו סיעטרו סיקיד9 סילקלס
 וכמי - ןוודע .סיקידנס וזפנימ 036 - טמר לס סע קידגס םומח 5 ס6 כיפת כ'5 ןכ סורפו6 סס כ'פעלו ןכ זפנמופ ןיתש
 סיקודגס תוכוכ סוקמל קמ 52 תוספמ ךל סלה יתק ליפנדמ סכולק יפסד ספ 'יפו "וכו ל20 | ףוטכל וסנמופ וס ךכ
 סוכטוס קל דכ) סיעטר ויסכ סיעדוי סנו6 יכ דחי סיעעלו סיקידנס לכס ףטוטס וקנמומ סוס ךכ סכועס ןלמ6י כ סימנס
 60 ירספ ונמוס סנטמלמ סמ סע רפק ול ןופמ עסב סע קיד תימסכ .רמלמ ןקפל ידכ כ"מפו סספע ופטסנ סיקידלס סנט
 ןוכת6ס ך) .סלוכח דע שש 5וסו "פו ףיסוס סמלע סיקודנכ ופננוכ 52] סוקפס ס5 סיקודלס ופיליפ 6 ןלכ דפ 86
 לסלו טפכפ ססעו 9 ןכ6ס .לכ טפוסס ךנ .ס)יפמ .תונככ סונכ סוטעל סנכס )5 סיעכרס 95 סיקידפס וכי9\ 63 ק'6ו
 עפסמ |. ללק לט וטוספד ?'קו זם : ל'קו יפכתכס סמכ ןכ סג לופו ם5ק םיו . ל"כע סלולמ םלמ 'פ) כט םופרקמס 'ופ ןקיפס
 םו 916 ותלפתכ למ6 ךיל ל סודס ומ לפ לפפתמ סוס 51 סזכ וכ דופ ססעי 630 606 לנפסמ סוס 6) ססככ6ד
 שכ סווס)ו .דוקט) .ססינס = ל)וכ סוס לד וכ לנויכ 5ו פוס ל 'ופ ןכל לנפתמ סיס סודס יס6 לע מ"ס סיקוד5 סופממ
 תוכודל כ"כ 5כ0 סלופל ךל סנולק כ'05 "ופכ .וסוו סומסר ספ סיקיד5 תימי פנס ןיפטוח ויסוסכ ל6רטו לע 'סג 'ננפפמ סיס
 לונוס שי כס סוס סלופכ לוס ךכ 05 ?יפ ל"טרסמו 6ַכַס סלועכ 5 סס) ןי6 סודכ יטנסד :קכמכ ןנורמסדכ ל"י * : ןופכס
 ךרנוסש ספו כ : ל"כפ עטר סע .קידל תוקמס ספל רָכדל סעט 5מנ 5% מ'מ ספס 1 ךווכ .ןופס לכס ספועל ולופ5 סטס
 סלולמ .6)5 סמות ןוטל טפוטס 'למ 5'6 'יפט ספ וג קופסס 621 'וכו עפומ 6וסק ייפ וכו רמו) סנס ספיפס 0"6 לפל

 :רמ6מ סטס 1) כמפי "20 סומתל סו

 ט'ע שוריפ
 קידצכ הָיִהּא עָשְרִא טיִמ קירצא ןטיימ וצ 0
 רַעְר וו 1זא .ךיילג ןייז לאז קיִרָצ רַעְד נוא שב
 אל ץֶרָאָה לָּב פשה ריד זצ ןמימ רָפ דל היל :/
 זיִא םאוָו רַעָר סאְד ןעָד ףיז טקיש םֶּפשִמ הָש

 ןאָמ שיִנ לאָז שֶלעְו רָצְנאַג רַעָר ןופ רָטְבַעְַרא
 ןייז דא .ּזַא ןנאָז טעו) ןעָמ תַמָא טפְשִמ ןייק
 םיִעְשְר יד טמ םיקידצ יד טּבְראַד ראָפ רע ;רֶרָפ
 םוצ גוא לּובְַה רוד םַעָר וצ ןאָטְג רע טאָה וזא

 58 טגאָזג טאָנ טאָה ו רמאנ וכו : הלה ר ]
 לַעְוו ָךיִא זַא רעה ךותּב םיקירצ םיִשְמִח ן סוד

 טאָמש יא .םיקידצ גיִצְפּופ םודְס א

 וצ יוז למומ ףיא לַעוָנ סב םוקסה
 ךאַד וָא סע נירו ןָּב ישר - ןנעוו 2

 לארשי ילשמ
 םנאזג םיִא טאה נוא לאמ ירדנא סאד םֶהְּרְבִא וצ ןיפוריג
 >> ל ד 7 .לב - ד + - 5

 טַסאָה ּוד ליי ריִמ אייָב רעש ךיִא אַז 1זַא טאָה טאָנ
 ראפ ןוז יד ןייז בירקמ םלאָוְג טסאָה נוא םְנְלאָפָנ יב
 ןיִרעְמ לוו וא ןישטְנְּ ךיר יא לע םּורד הָלִ ןָבְרְא

 םייִרְפְג ךיז טָה םֶהְרבא א גאו שרדמ רד .רֶדְניִ נייד
 רָר .אוצ טֶריִפנ םיִא טאָה רע ןיצָר סָמאָנ טוט רָע פאו
 י אוצ םֶריִפְנ םיִא םלאָק רע :איונ יג 'הָחְמַש פיִמ הדיקע
 יא ססיק סע וא .ו'ח ןיִכאָז עָד קמ ןעק אלי הָפּוח רֶד
 יד םוראו) - הָדיקע רֶד ןיפ הָשָעַמ רד ראפ רַכְש ןייק םיִג

 פת טסנמ רד ולרע אָרְנַא "אש םּופל טנא הָנָשִמ

 דת ראָנ - .םיִא שָמ טינ רכש ליִכ וא הָיצמ רד ןופ רצ

 מה רש יא . לשמָא ךרד ןייז שֶרופמ ָךאָז איִד ןיָללו

 גמַכַא לאו רֶע שָמָעַמ ןנולקפ ןיִבאָה ָךי איב לאי
 תיבה ייל למ ל גלכ לאו נוא געַמ ראָב ןייז ףוא ב

 תימוקמ ףָניַפ ןעונג ןטְראַד



 . סטופ לפפו סלפ רפ65 סכז ]6לפ .רפ6ו =

 תישארב

 5! םרובעב םוקמה

 רפע יכנאו ינדָאדלא
 םקירצה םישמח ןּורסהי ילוא

 "תא השמהב תיחשתה הָשמח
 תיחשא .אָל .למאי) ריעה"דלְּ
 . זי פעוק רפע יכיפו אך

 רטט ילנ6) (זכ) :ווס 6פסכד יככד סילסמ סלזכו סודסכ ויסט

 : םקרבא ןעו
 לאו תכדל יה אנ ] "הנה 1- :רמאיו

 םויווטה לעב

 595 : רפא
 ל ןּורְסחי
 6 597 אשמח
 :אָתְרְק לָּכ תָי אָשַמַחְ
 שא לָּבִחַא אל רַמָאַ

 בשא = מא ח

 5כס 'םמכ 'כ .  רפפו .לפט . סרפכ 'מיגכ רפלו )5מש .ן'יסכ
 0 ספ לודנ ס"שוו פפו  לפפ לע .ימממכו כוילכ ךדיפו  סטוסל 'מיגכ לפע

 יישר
 רפע יכנאו (וכ) : בופכס סכ סנס שלוכמ סנוטסו
 סיכפמס  י"ע לפע :םויסל יולכ יפייס לככו ..רפאו

 לארשי ילשמ |
 רָע לאָו גְניִדְלַא . תואּובְת ןיִלָמאָז וצ ןייא נוא תופוע גוא

 ןיִבָרְנַא .ןייק אייַב .ןיפְראְד םיִנ לאָו רָע יז אויב ןיִּבאָה
 שטְנַעָמַא ּוזַא ןעָמ טמוקב איוו טְכארְטיִג ָךיז רע טָה ןיפוק
 ןעווג .בָשיימ יז רע טאָה םיִא ןעָמ טבורפ זַא איוו נּוא
 ןיגירק רע טעו] רעמאט טֶלעוְו רעד ףיוא ןיִראַפ טעו) רע
 ףראדא ןיִא רֶנָעְל םֶכאַנַא ףוא ןמקנ רָע יָא . שטנעמא ווא

 ןיא ןקנירְמ גוא ןיסע ןיִּבָּב ןיסיַהג ךָנ שאָה גוא ןיירמ
 סאָד טָפעְרָטאַּב סע ליִּפ איוו טנערפנ רע טאָה אירפ רד
 ןובשח ןייא טכאמג תִיִּבַה לַעַב רד טה ןקנירמ נוא ןיסק
 :* 1 ו 4 ךר ד 7 קו 7 ייל

 רעטופ איִד נּוא ןייוו רֶד נוא תופוע איד נּוא שיילפ םַאָד
 סייונ םפיקנ גְניִרלא באַה ָךיִא םּוראָוו טלענ ליִפ וזא יטסאק

 ו ד : ד 6% . -

 זיא נּוא םֶלאָצְּב םיִא רש רעָד טאָה טסאק פע סאוָו ךיִא

 טכאַנ ףוא ףַראָד רעדנא ןייא ןיִא ןַמּוקנ יא גוא ןיִראפנ קעווא

 ןיִא .ןקנירמ גוא ויס ןיִּבעָב .ןיסייִהְנ ףיז טאָה ינוא  רָנָל |
 ןיסע סאד .פסאק סע ליִּפ איוו םֶנעְרַפִנ רע טאָה איִרַפ רד |

 ריד יא לאז פאו תיּבַה לַעְּב רֶד םיִא םֶדעַּפִָע ןקנירפ נוא
 ןיִּב ףיִא פֶפוקְג םיִנ ךאז םוש ןייק באָה ךַא זַא ןיִנְכשָר |
 ףאז םוש ןייק םינ ףוק ךיא .תופוע .גגא תומהב לָדנמ ץיִלָ 0%

 רַעיִז ָךֶז רע םאָה שֶרעֶה רעָר סאד םאָה רָש ו איוו

 אוד ןייז .פּונ ריד טעוו סַע םיִא אּוצ טָנאָו נוא יִיִרָפנ
 רימ אייַּב פָסעְוְו אוד נוא ןֶמָאְנ רד ןייז ריִמ איב טסו

 סָאְוו שטנעמ רֶד טַפיַּב וד םוראוו ."בוטש איִד ראָנ ןעְריפ
 רע "לוו רָש רֶה ו טכאַרְט םַעָר .ךאָנ לאו באָה ָךיִא
 םיִא טסאק סע גוא ןקנירס גוא ץֶסַ ןיִבעָנָנ ריס מאָה

 ןופ יז באה :ךיא ןיָלאָצ םיִנ םיִא ךֶיָא לאָז דל ןייק שנ |
 זיא רע יִטָשְרְע סעָר ןופ או םאָחיִ הָאְַה רֶהעָמ םי
 ןוילא ּבאָה ךיא אי .וזָא .הָיִרּבַא .ןיֶא נוא רנולקא ר
 סע .םאוְו םִָד ףוא ןיקוק םינ ָךיִא .ףֶראָד םּורָד מלא

 1 ₪ וחספ רטס | ךיפסל יכול דוכמכ ידי לע פלו
 - לכ לכל 'פ ןס לטו . החשמחב תיחש תה (םכ)

 ט'ע שוריפ
 ץורית רה :ןיִא םודְס ראָנ קּוסֶּפ רעָד טְנאַמ רַעְר
 דיִא נוא טאָמש טפיוה יד ןעוונ זיִא םודס לוו
 לעְד .םורר טעַמש עַלֶא איר ןופ רֶָבּושח ןעונג
 עלא :ףוא טיינ סע רַעָּבִא םּודָס קּוסָּפ רַעְר טנאמ
 טרפנעינ םֶהְרְבִא טאַה פלר עו (זכ) : תומוקמ
 לֶא רבדל יתלאוה א חנה טנאָזִג טאָה רע נוא רפאינ

 רש נו ראה ןוימ ּוצ ורייר לווו ףוא ןגנ יא
 טּצייִרָש יישר - שָא וא דֶרְע ןיּב ךיִא נוא רפנ
 < באל וש טלאוו יא טְנאָוְג םֶהְרְבִא מאה וזא
 סא םיִבְלְמ .איד ךרוד דֶרָע ןייז וצ ןעווג יּואָר
 ףוא נא ןשלאהג המחלמ יי טי באה וא
 םוָו רורמנ ךרגד שא ץייז וצ ןעוַוג יאר ףיא טאו
 סע וא ןבוא :ףלאק | ןיא ןפראווג ךימ טאָה רַע
 : .ףיד ךיא טעּב פורד תונָמִחְר ןייד ןעוַנ טיג לאו
 .יליא (תכ) : ןֶּבאַה תונמחר ףוא ייז ףוא טסלאְו וד
 ןינ ןלעוו טבייליפ הֶשְמִח  םיקידצה םיִשְמָח ןּורסחי

 תיִחְשַפָת ףניִּפ םיקידצ גיִצְפּופ יד ןופ טרֶניִמִנ
 < ןופ "ןמְראה רַפ ןעַר .וטסעְוו רועה לָּב תֶא הָשַמָחַב

 " שַעּוו סָשַארמלְּכ טאָטש עַצְנאג יד ףָניפ ןעוו
 טעו םיקידצ ג גיִצְרַעָפ וא ףנִפ ןייז ראְנ ּוליִפֶא
 " נוא םיקירצ ןייג טאָמְש רֶבְליא וצ ןמענ ןא ו
 < מלעוו רעְד .ןופ :לידצ רעָר טָסיִּב ה'ב טאג ּוד
 = ןיזריד טיִמ טעו יי וצ ןייז ףרצמ ףיד ּוטְסְלאָ

 1 טסאָה וה ג למוא וצ ךהעצ |



 צ \ םא "ןיעַּבְרַא

 ל ל כ .טב
 | יהימדק אָלְל דו

 ןוחְּכתַשי םיאמ 0

 אל רסן
 יִדְּב 7 דָבְֶא
 0 אל רמו עָבְרַא
 רמו ייד אזור 7 ןטב
 ו הָרָּבַדַאְ ו סיִאְמ ללמָאְו
 ; אָל רַמָאַו ןיִתְלַת ןָמַה
 אָריִמְנ דָּבעֶא

 : םישלש םש אצְמָא מלט ה
 נא לא - יתלאוה אנ הת

 .לָמא םירשע םָש ןואצמי ילוא זמ

 כ 2 רַמָא אל

 יי םדה אללמל יתירש
 ןשי : םיְמ

 ןירשע

 ישר

 ילוא (פכ) : ססמע ףלטנס סנופ 5 וקל טס
 ןכול סיכככס יד"ופלפיו . םיעברא םש ןואצמי
 : ססמ '5 ולילי "ו ססמ 'כוליני 'כ ופ ססמ 'ב ולילי 'ל

 ט'ע שוריפ
 תיִמשַא אל טֶאְזְג טאָנ טאָה רמאינ ןנעְוְו טֶרָעייַז ןופ
 - רפ טיִנ לע ן יא הֶָשמִחְו םיטּבְִא םָש אָצְמא םָא

 גיִצְרַעָפ נוא .ףָניִפ ןניפג- ןמראָד לע .ףִא זַא
 וצ ךאנ טרעַמג םחרבַא טאָה רַּבַרְל דש ףָיינ (טב)
 םַש אמי ילוא טֶנאָזִ טאָה רע נוא מא ןֶרייָר
 גיִצְרעָפ עו נּופנ ןָטְראָד ןלעוו טייל םימיש
 ןאְל םיקידצ .ןהעצ .אוצ טעטש רִפ יז טעו
 טגַאָזג טאָג אה רמאַנ טעָמְש רוּפ ןֶרַעְו לּוצינ
 ןופ ןעוט טי לעוו ךיא םיִעָברְַה רּובָעְב הָשְָא אל

 ליִפַא ןנופג לעינ יא זא רמו גיִצְרַעָפ יד ןגעונ
 .ןופ ןבְךאד .ראפ וג ייז יא לע גוצְרַעָפ ראְנ
 .טאה םֶהְרְבַא וא ,רְסיס ל: גיִצרַעָּב יד ןנעוו
 ןעמירג לא .םע .ינויאל ד ןונ אנ טוב לא טנא
 ילוא ןָדייב לעוו שנ סאוָו י הֶרְבדַאְ ןראָה ןיימ וצ

 ןֶרעונ ןנופנ ןמְראְר ןֶלַעונ טייפ םישלש בש אנ 4
 טעטש יורד .ןרעוו ללועינ ןזאְל םיקיי -/

 טיג לע א הָשָעֶא אל | טְנאָזְ טאג

0 

 רע ףָמיו .םכ
 ראו םיעכרא םש ןופצמי ילוא 1

 תשמחו םיעבראסש
 .רמאיו :ןילא .ףצףל

 : .םיעָּבְראַה רובעב הֶשעא אל
 נדאל רחי \ אָנ"ילא
 םֶש  ןֶאְצַמְי .-ילוא

 זםא השעא אְל לטאו םישלש 3
 רמאיו

 4 םימכח יתפש
 סיעתכ עפוטס ת)עכ 5וסק פ'ע6 סוס סמיקס .6"סט עודוס)
 י"רסמ ןושנ סז (י'חנ) ל : טפכמ .סטמו 5) םולמ לע פק םוס
 קס ריעב ל)מו ס60 טקיכ ססרכלט 'יפ כ"ק  סלופכ ןונוק

 לארשי ילשמ
 אוצ םיִא םָמוק יִנָפ לָּכ .לַע דָלַעָנ ןייק :םיָנ םיִא טסאק
 לָשֶמְנ רֶד . טֶלאְצִג ןימשרְע םעד באה ךיא איוו וא ןילאצ
 ןאס טיג םיִא םזאל ערה רצי רער סאוו םעד תמָא זיא

 ז 4 ג 1.1 דז שי ד ד . דצצ -

 זיִא רע נוא הָמָחַלָמ םיִא טיט טֶלאַה רַע /נוא תּוַצָמ ןייק
 טמּוק םַעָד הָיצְמ איר אי טופ 'נוא יִרָה רַצָי סער רַבוג

 סאו רעַצ ןיפורג םעד גּולדעוו .םּוראוו רכש ןיִסּורְגַא יאדונב

 .רעָּבִא .ראנ םיִא טמוכ רש ו ןיפורְגַא וזא  םאָהיִג טאָה רָפ

 וצ-תּוצמ ראנ רע טסולג ןא ןירובג ןיוז ןופ םאוו רמגרפ רד
 2 ו ו 0 דחו ילין 4 הול

 דַצִי םעָד טינ רע טרעה הָוצמ יטסרעווש איָד ּוליִפַא .ןאמ
 יעי* 4 . 2 זן + דג * א . 5 ד

 םיִגָפ לָכ לע .םיִא טמּוק .בּושָח :רָעייז מא איוב רעד ווא ערה

 שמ הָמָחְלַמ  טֶלאַה רע םאוָו םעָד טימ ייל ץֶלאָצ אוצ

 סאו בושה רָעייז .םאָנ אויב א סע .םּראוו נה דַצָי .םעד

 למ סאָד ןֶא טֶנְגּוי ןייז ןופ / ףיוא יז . טריפ רע

 'ןאָט 'אוצ ןָנְנאָנְג זיא רָע יִשָמאַח ּוניִבָא בחרבא איב ב זיא

 | :םימ קחי ןוז [י1 ןייז בידקמ "לא רֶע םאָג ןופ ןוצְר .םעָד

 5 הרָעַע חםוש ןייק טאָהָנ םיִנ םאָה נא החמש סרג

 | רָעַצ םָה הע פאְוְו םעָר ןופ רֶגְרִע טינ רע זיא נעו טס

 8 -תְֶַַ ₪ ןופ האנה םאָה .םאג םוראונ הָנצָמ רעה איב

 0% ד קוספ .רֶר נאו סאָר א ניי ןייז ןופ טריפ רָע .פאְוְ
 / ו

 " %ףלאות ןונ א .הָנה : טגאוג םֶהְרְבִא טאָה רמאיו (אל) : גיסוירְר ןָנַפִנ ןיִמְראר לע [ 3

 2 פוסל ןפראב ,ןלענ -- ירש ₪ ןאְצְמָ ילּוא 6 ראה מ וצ זי טלאוונ 2

 א



 2 . ו ו

4 

3 

"0 

 ל פיל החי ךלה * + הרשעה רּבַעַּב
 ₪ לש יש ד םהרבא"לָא רָּבִדְל הֶלִּכ רשֶאּכ
 "אש 7 ** : ומקָמְל בש םַהְרְבאְו

 םימכת יתפש ,
 פוכווע 'ס) ללוכ ספ ל"ב סוקמס ל5ני ס"ס6 סיקוד4 סיטממ
 ףוסוסו ווככד) סדוס .ס'כקסו רועו רוע ?ככ 60מי 06 ש'כז
 סעפ כמ6 כ'עו סירפכל 56 ל'כ סוקמס לכל יתלטנו למוט
 : ש'עו סוקמכ לכ5 דק6 סעפו סוקמ דס6 סעפו רוע דח65
 לוו סנוטסכ .יתל6וס6 ןכ דימ 'יפ 5 סמ) פוטקס) ןי6 מ
 'פכ ןמק) 6סד סו 96 סו ןילתוכ י"טב לט זורכד ויס כ'7
 סנס ומכ לימפס סכ י'ערופו סעמ לי6וס כוקכ סוככדס 6
 יקנ5וסו י"טכפס ומכ לומתס 'ופ יקללוס מ"ט כ"6 יקלסוס 6נ
 טקיכס סיסמה יִכג וניפמט ןויכד 1 :כ'קו יפטב וטוכופ 'כס |

 סטמס סיקידנס סיטממ ןורפסי ולול גועל רפללכס ומכ ףור י"ע
 סקכ) דוע ךור5 6 כ"6 .ףוכמ י"עו 'ט לע טקיב כ'5
 ך6 תת5 ריע  סיקטי 6 סוקידפ 'ע י"'םס 5מי 06 ישדוכ

 ילוא (5ל) : סטפ לזויוומכ מ יפיטל . "תלאוה (6ל)
 לוד כמ םקיכ ₪: םוספ לע . הרשע םש ןואצמי
 סֶלוד לע ולס פלו ססיפנו וינכו םכ 'ס ויס לוכמס
 ךליו (גל) ;פ95 לו ג סקכ רככ .ףומינ י'ע 'ט לעו
 +: ןיידס ו יס לונטפס קסתענמ ןוייכ . "וגו ה
 קלססנ ןייזס קנפס . ומוקמל בש םהרבאו
 סיכפלמס 'כ וסכיו ךכיפלו גלפקפ לוגיפקסו ם רוגינסס
 :םס למסל 'םו סודס 5  םיקטסל '5 , םיתעס) סמודס
 םכט יטילססו ספככ6 05 סולפר) כט יקוס סוסו סול
 + 9 קלתסנ וסוקילכ קכעש ןויכ סרס ת6 רפכל

 36 טמפמ ססונסכ םיחסס 6 כוסכ "+ לעו 'כ לע םקיכטכ כמו סוס ףור5 605:
 לכ ןופ סונט .ינככד ג'עס סועטר ןוס בוכסד .ןויכו סועטר = ןוס ססמ 'נסו "5 828 סיס 5 סיכרלסד ןויכ "5 ףןכ%מ =
 יכ'מ6ו .פכר5- לע כ"ק6ו סיכעס :לכ כט טקב סלקסמד .מ"כ כ"5 /6יִכ5 ןיכוסי ל6 יסכ5 65 כוקכ ףורמ ללכ " 'ת/ ₪ =

 .שומכ ןפס ןולכ .ינסמ רוגינסס יככד טקכמ י'פסכ ונדמ)) לכ 'יפ ם- : ל"קו .דמ6 לע ךכ רחלו .סינס לט כ'חמו סמלס כע =

 עמ ו'טרפ לט סוכקמ שו . "וכו 655 ₪ יסדו קח6 ביע 'יפ5 כינס פלט ןויכ רפולכ י'טר ירכדמ 5וסו למ 5 ס'כקסמ
 .םיס .סורע 'סס לכ לע 69)ידו סו קקוד) .ופינכס ומ .דח6) "יו סונשכ 'כו *ג) 5 'דל 'מו 'סכ סוקודל סוממס םרסנ י'כרל
 למס לכויט = ידכ| מולו לוקו סוכרכס ןמ- דסלו דה לכ) 'ו)ט סלט ןוכטת תקל סיקמסס לע ללפקמ ויס סכהקעו לנפת
 ףנוט)5 .כוקכס  וטטהמ קווד י"טרד ספרנו 'וכ ט"מכ .כלסכ וסונכס ימ יקעדי 6 כ" ן"כמכס ט"מכו | וקנווק סוס לכס
 .כיתכ .סיִפלְכ  'ס לע ףוכמ .ו'פ ס'מ )ע םקיכס  סנתפמד ק'ס יסדו 535 תיקט5 5 כופכ סימעְסנו ססעס 6 ביפכ סימטפנד
 ףורי5 693 "מ לע כמה טקיכסכו וס ףוכי) י"עד ןויכ ססילע 5יִכ6 ןוכוסי מ"מ 6 .וכמגכ סקו< תיחס6 53 ל*כ םוססס 5
 :ןווכ סטע6 6 כיקכ מנ 'ג כג ק ססונע 6יכ6 6) ןולוכו וכופ6 יכמגנ סכע6 85 טמשמ סטפ5 5 ביפכ סוכרכ 'ד לע

 59 טקיבט פ"ע5 6יכ5 ןיבוסו

 ט'ע שוריפ

 יצ ןעונ לוציג ואל םיקידע גיצנאָע התו =
 רּבְַב הָשָעֶא אל טֶנאְזג טאג טאָר דרפאינ טעָטש

 נעו ןופ ןּבְראַב.. ראַפ טיִנ לעוני .סירשמ
 טאַה םֶהָרְבַא נוא סרג מאל (בלו + גיִצְנאוָוצ

 וצ ןָמיִרג טָּנ לאָז סע גוא יִעְראל רח אנ לא ֶנאָזִג |

 ט'ע שוריפ
 ,יטיִנ רָע טאָה סאוָו רֶפ טּביִיִרָש יישר . ןהעָצ

 טאָה םֶהְרְבִא ןעָר ןהעצ ןופ רָעְנייוַנ ףוא ןטעְּבְנ
 טבָא ןעווג :ונעָז לּופמַה רוד ןיא טְבארְטנ וזא
 רָבייוָו עָרָעייַז טומ ןיז עֶָניִז טימ הנ םיקידצ

 ךןָּבאַה יוז נוא ןיינ ןעונג ויא הב טאג טיִמ נוא
 רַאְנ ןֶדייר לַעוְנ יא נא פפה דא חֶרְנדאו ראה ןייס
 ןלעו טבייליִפ \ הר 0ש ואמו ילא לאָכ םאָד
 ליצמ ןהעצ יד ןואֶל ןהעָע ןרעונ ןָנופיג ןפראר

 תחש א ָנאְָנ טאג טאָה יפאנ טאָטש יי ןיז |
 יִד נעו ןופ ןָּבְראָב רַפ טיִנ לַעוְנ ךיִמ הדלק יוגב

 < רע טאָה םּויִד רוד רָעיִַז ףוא ןעווו ליִצַמ טינ

 לב שאב ה דלב סל) : ןייִנ ףוא ןָעַּבו טיִנ ןוש
 = .רָע א ןֶננאַּגְג קעונא יא טאָ נוא סהר לא רב
 < >בָש נא םֶהָרְבַא וצ ןדייכ .וצ רֶנעָל רָפ טאָה
 . + וא ןיינוצ פרעקנ רָדיוו טָה סהְרְבא נוא יטיקמל

* 
2 / 

9 ₪ 5% 



 אוחו םודסד .אערמב
1 - 

 ןהָתּומּדְקָל םֶקו | טול
 / הצרא םִיִפא לע יַהופַא לע .דיִנָסּו

 ועְבְּב רָמָאְו ב: אעְרַא
 ןעב רוז :ינובר עב
 הר ו ניל ותיִבּו ןוכדבע .תיִבְ

 ּותסאו

 יישר 4

 ספיספכ ע סיענ6 סללק סו . םיכאלמה (6)
 ופלע ססמכס 559 ס'ד . סיטנל ס6לק ם ססמע סניכט
 סיטנס ספלק סיטנסכ וס ןיכידס סיכסלמס ויסו לודג
 - ךכ לכ .יכו . ברעב .:סיכללפ ספכק טול 250%
 ויס .סימסכ יכללמ 596 - סודסל ,ןורכסמ סיכסלמס
 : סילוניכס .ססילע דמל) ₪036 לכוי סממ סימיפממו
 סויס וקול כיקכ כעי .םודרס רעשב בש טולו
 "וגו טול אריו : (כ) ססימ .ק פוס וסוניפ צ

 הנה (כ) : סיסלוסס לע .לוזסל ר דמ) ססלכס תינמ =
 סתרכעמלסל יל ש סינודפ ססק סנ סגס .ינדא אנ =

 .ּפ 0% ינפ ניו א' ת

 , סיעבלס לע כל סמל סקפ סוכיל5 לג סנס פ'ד . ילע
 ורוס . סנוכנ סלע סיס וז .ססכ וכיכי .ללש .רלנס
 וכיכו סל ןוקלקע ךרד יפונל ת ךכדס 05 ופקע , אנ
 וצחרו ינילו : (כ'כ) וכוס כמסנ ךכל ספ ןיסנכנ סתסש
 כ'ססו לקס ןולל סד6 לכ לט ןככד ילו . םכילנר
 ונסכו .סליסח .ססל כמ ססלכס .יכסס דועו . ןוסכל
 סודס יטנ5 ולכיסכ 05 סו כמ ךכ 655 סכילנר
 וככע רככ וכמסי\ ילע ופילעו ססילגכ ופסכ לכככ וקל

 טע שוריפ
 םיִכְאְלַמ ייווצ יִד ןיָנָעָז הודס םיִכָאְלַמַה יִנָש ואביו (א)

 ןירעק רָביִא ןְֶנאְַנ זיא רַעניִמ םורס ןייק ןָמּוקְנ
 טול ןייַו ליִצַמ ןנְנאָגִג זיא רֶרְדְגַא דַעָד וא םודֶס
 טליה טאָה סאוָו רעְניִעיִא רַעְר זיִא סאד נוא
 .רָשַבִמ ןָמּוקג זיִא סאוָו רָטיִרְד רַעָר נּוא םֶהְבַא

 טה תותילש ןייזְןאָטְנ פא טאָה רָע ַא הָרָש ּוצ ןייז
 רעְד יז טֶפּור םאְוָו ראָפ נּוא .ןאָטְנ 58 ףיו רע
 וצ ןָמּוקנ ןיִנעָ יוז זַא נוא םיִכָאְלַכ ןא אד קסָּפ
 קּוסָּפ רַעָד איז טאָה ןיִגאָו הרושָּב איד םֶחְרְבָא
 איִד זיִא ןיִטְראָד ץּוריִת רעד זיִמ ןָנאַמ ןיִפּורָנ א

 ןָנאַס ןיִפּורְג אייז רָע טאָה ייז טיִכ ןַעְווְג היבש
 טֶפּור איז טיִמ ןַעוָוְנ שיִנ הָניִבְש איד זיא
 םֶהָרְבא איב רַדָא יא א קוס ₪

 ,תפ  ארוש ,תישארב -- = 00 0 םולסנ

 | .םיכאְלמה יִנָש ואביו * םי = תא
 םהסדה עשב בשי% סולו ברוז - ל

 .דחתשיו םתאְרְקל םקינ טול"אריו
 אנ הנה רָמא"ו ג

 םֶכְּדְבִע :תיִּב"לֶא אנ ּורוס ינדא
 .םָהְמָּכְשַהְו ביקר ּוצ

4 + 1 

 .םתכלהו |
 םימכח יתפש

 ןכ 55 ספד ו) נס 5 קתתטנסכו עטרס
 מטמד .סזכ 7 6 וטופכ ע + ךליז סכ  כותכ ןוסכ קופוכנס
 6'5 סח סוכתלמ סוכל 1-30 שממ .סיכ6למ ווסכ 607 ןמ
 *פ ןכ) סיקנ6 | תומדכ ול ופרנ כ'5| ספ5 תונמ עול וכסט
 רפוימטגסמ וטכסתנס 6) דכל סטס ת6ירקכ 'וככ 'זכ סיטנ6 ס6רק
 536 סניקטס דוככ ינפמ 5 וס.סיטנ5 ססלכ5 יכג ס6כקט סמו
 ?יפ יפל סכקו פ: סוכפנמ ס6רק סניכסֶס ספוס 55 טול .יכנ
 :םניכטס דגנ סולכ) סיכטמנ ןני6 סיכפפמסש 5וס 6עוטפ סז
 :דכו\ סיסטמס  סוקמ | ככַכ כקו. כ'פ 'ק .6'דלו 6'ד כמ6 ןכ) .

 פ ס5רקי כ"5  סיכללמ .ויסס סועדוו ונויס 6 6מית
 5 ססלכ "5 ןניעדו 6) וכו .סוכודפ ויסס ונעודוס) סופע .יסו
 'קד 'צ +: ל'כרסמ .ןוט6כ סעטל .ךי5 .ןכ) .טופפ רקוי .רופג
 ל ססרבל וכנ ןמכ  ןפכ | םורדכ  ןיפד סמ : כותכ סמל
 סוס וקכיטיס .רמונכ .סוי וקוסכ 'יפ "עו לכה כיקכ סמל
 :ילמג) טפוב .סיסע :י"טככ ל'נמ פ'חו כ : ןכ) סדוק סלסה
 33 .ןינדט .סוקמ :6ו0 רעט  ספסו רעל כטוו .ופכדמ ?וו
 :פוסט :עופכיו .כ"ס5  בוקכדמ .3"יעו ועוכ | יכג  ןמכט דכ
 5) ירסש םוטפכ קדקדמ סוסט ל"5ו רך : עפוְמ סיסש עמסמ
 וטורופו ₪ =: .ס5ימכל סניג סידקסדמ ו"ע כע קדקדמ סוס
 דמטקככ וסוכיפו תר : ל סינוד6 סק5 ינע סקלכעב .ספע

 ט"ע שוריפ
 יישר . טְניִבאָנ ןיא גיב םיִכָאְלַמ איז רע טָפּור
 :גְנאל וזָא 'םיִבְאְלַמ איד יו ןיִּבאָה סאו טְנעְרִ
 יז זיא ץּורות רעָד םודס ןייק ןּרְבָה ןופ טמא
 :שְֶראָוַוְנ אייז ןיִּבאַה םימָחר יִבְָלַמ ןעוג ןינענ
 - בוא יז תוכז דמלמ אייו ףוא םֶהְרְבִא טעו רָמאט
 "רָפ טיִנ יי לא רֶע תיישה איב ןיטעָּ סוא טעו
 ןיסעוג ויא טול וא םודס רעב בש טי ןידנעְל
 רַר טול טאָה פול ארי םודס ןופ רעּוט םִעָר ןיֶא
 -ןפאליג רע דא פאבל פק םיִכְאְלַמ איד ןָהע
 פָא ָךיז טאָה רע טְּבייִרָש יישר . איוו ןיִנעְקא
 םיחרוא ןיִמַעָנ אוצ לאְז רע םֶהָרְבַא ןופ טניִרעְלִג
 יז טיִמ טקּוּבִג ךיזטאָה רע נוא הָצִרֶא ספא וחש
 טְנאָזְגטאַה רָע נּוא רפא (בו : רָרָע רַעָד וצ םיִנָּפ
 /. רצ 0 ג ריא טֶּפ ְךאַרְּב םנייַה ןונ יִנדָא ה

 כמ 6כס ס'מ

>> 



 7 < כוהל םתְכלהו .

 אווה . 10
 הש: יי

 דג
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 ם בשר שוריפ
 : .ןילג בוחרב אלא . ןילנ בוחרב יכ (ב)

 . וככש  סינלפ . וככסי סכט 'םמכ 'ג

 םימכת יתפש

 ופוכ רמומ 9 סיס 6) וכוס כמ6 מכ כ'כ6ד 'וכו וכוס סכש
 יקעו ישו) ססככ6 יכג רמ6ד 60| א : סכדנע םונ 6
 קוגוע כמו) וכ סיסו = סיס םספ ילסט תונמ רמ5 6)ו סונוע
 סימכו6ס דוככ יפ) סכיטע ס5מ ססעפס 06 ססככ6ד ל" ממ
 יקנ6 רמוס סועסב .למוג ספורטכ .רמולכ עס יפ5 ב : קש
 סוקמט סו לכד רטפ6 יכו )"כ ג : ויס סיעטב סיטנ6ט סודס
 ןכפמו ריעס יפנ5 לכ קיוסי תיגס ככופט סמ ונייסד סוכ ןטק

 סיס א קספ , הפא תוצמו : ופוכ 75: ךלדס 6
 לם ססופכ ויס ריעס .יסנלו וככטי סרפ .ר'ככ םלדג ךכ

 .וטכט (ד) :ספס<

 : ו ₪.תשארב

 \יִּכ ב ורמאיו םֶכּ
 האמ  םָּברַצְפִַו * : ץֶלָנ בותךב =

 שעיו ותיּבְילֶא ּואְבי וִלָא ורסיו
 :ולָבאיוהַפֶא תוצמו הֶתשִמ םֶהְל
 ישנא ריעה ישנאו ּובְּבְשי טָרָמ ד
 דע רעַגַמ תיּבהְלע ּובְסנ םדס

 אָמיִלנ עָמ ָתיִּב לע ּופיִקַא םודס יִשָנַא

 [: ומתו
 77 ורָמָאו |

 = ג תב אָברּב ןחָלֶ
 :אָדַתְל ןוהּב ףקחְַו ג

 + נג

 הָתיִבְלּולעְו ּהתָול ור
 אָיתְשִמ .ןוהל הבנו
 תל - ריִטַפּו
 אָל"דע ד: ּולָכָא
 : אָתְרק %- ּוביִבָש
 אבס דעו א

 םירוטה לעב
 קו 'סמכ 'כ . םופמו (1)-: ססככ6כ למ6כש סממ ויש
 לש 6207 .םולמ ןניפלידיסיס סספס  דמלמ םולמו 6 55
 ימנלכ ססש ס"וכעס וככשי :סינלפ "פ .  וככסי לפע לע דסי

 יישר
 ךקיפ) .וגסעדוס לו ךסיכ) ולכמ סמ ול סימו ינע
 ופכ ןוסכג ויסיט ססילגר קכסכ ןמכ וככעקיס כטומ רמס
 : פכ ל"ססו סלסס וניל כרמל 0 ויטכע .וסכט
 ןפכמ | סטעס ןכ ולמ6  ססלכסלו . רמאיו
 בוחרב .יכ :(כ"כ) לודנל .ןיככסמ ןילו 5 ןיבכסמש
 58 רוסנ ל .וכמסם 696 ןומלכ םמסמ יכ יבס ..ןילנ
 ופקע . וילא ןרסיו : ןפ ריע לם סבוסכב פל ךסיכ
 ודפ ישנא ריעה ישנאו ובכשי םרט (ד) :

 סוסו ססיטעפו סכיפ סע פול סיללוט ריסט סיכסלמ
 עטר יטנפ ריעס יטנפו פרקמ לכ וטוטפו , 'וגו סודס ישכסו ססכ סילכדמ סדוע סיעטכ סכוכ סל רמו -
 : סיפעסו סיעל .סודס יטנקו .כוקכס למס ומכ . סודס יטנס סיפלקנ סיעפר ויסש לעו סינס לע ונסנ ב
 : ססכ ןול 15  קודנ וניפפפ = ג סדונ . סמומ סספ דמפ ןילע סקס דע ריס סנקפ . הצקמ םעה לכ

 ט'ע שוריפ יש
 הָצְָע איִר זיא סאָר נא ריִמ זצ ןיירא טיינריִא א = =

 טַעָּב ךיִא סֶכְְבע תיִב לֶא אָנ ודוס ןאמ טֶלאָ ריִא סאו

 ןייַא טיִמ וה ןיימ ןיָא טיג נוא פָא טרעק ךיַא |
 ריא זַא ןיסוטש .םינ יז ןיִלאָז אייז עו ןעָמּמ
 רָביִא טֶגיִטָכַענ נוא ונילו םּורָא 7 ןיירא טיג

 יג טעו רָא נוא ןירְעָּ ו טעו ךיִא נוא כל
 ריִמ אל טֶגאָזִנ ןיֶּבאָה אייז נא יראו נַעְוְו רעְיַש וצ
 ברב כ בוטש ןיִא ריד אוצ ןיינ ןיירָא טיִנ ןילעוע :
 : םאָנ רַעָר ףיוא ןעְניִטְכַעָנ ןילעו) רימ ראָנ מ |

 ויפו ןמַעָּבִנ רָעייִז יז רע מאָה דאס סב רצפמ ₪
 םיִא אוצ טרעקנ פא איי ןיֶּבאָה ותינ לָא וא
 גוא נעו םעָר טמירק ראפ ןיּבאַה איי רָמ
 *דז 7 777 נָוא הָתְשִמ סָהל שעו וה ןיִא םיִא אוצ ןמּוקנ ןיְ

 הא תוצמי ייִצְלאְמִא :טְכאַמְנ איי אוצ [

 ט'ע שוריפ
 ןענְג זיא סע ןעָר תוצמ ןיקאִּבִנ טאָה רֶָע וא
 איוו ָךיילָג ןאָטְנ ןיָּבאָה איז נּוא ולכאנ תַמָּפ םוא
 טנולג טיִנ ךאָכ ףיז ןּבאָה יז ובבשי ספ (ד) :ןיִסעַנג
 םּורָא .ןיִבאָה טייל טאָטש איר גוא רלָק ישנו
 איז כבש םרס) זיא משפא ּךאָנ ,ווהסְר טלר
 ה 0 ןָנאַמ יד גוא נייל טיִנ ךאָנ .ףיז ןיִבאָה
 רָמּלְּכ לוס ןִא ייז איב ןעוונ אנ ןיגעָו טאָטש
 ָבאַה איז טעָרְנ איז ןופ ןיִּבאַָה םיִכאְלַמ איד
 איצ םיִשעַמ עָרָעיז זיא סאו טול אוצ נער
 איוז טאָה טול נּוא םיִעָשִר יִצ םיקידצ איז ןיִנָעָ
 ןיֶּבאָה גוא םיִעְשְ ןִנעָ ייז ןפ בור סאָר טֶרֶפְנעְג
 ליינר ףגס ל נסיס שנאו יז ןופ טעְרְנ ךאְנ
 .זוה סאד ו טלר ם סורא םודס שנא אי ןיִּבאָה
 = .םֶ ראָ הֶצִמ סה לָּב טל וב גנו .ןופ ןקז רעו רחנמ
 . ₪ סע ספל ₪ א וָּב 2 יא ןופ קל



 ותא יד ₪5
 ןונקפא אליל 'ףתול
 :ןוהתי עד .אָנְתול
 מול ןתתש פו ו
 דַחֶא אָשַרְו :אעַרַתְל
 עְבְּברַמָאַוזְניִהורתּב
 :ןשיִאְבַתאָליַחַא וע
 ם ןיפרמ יִל ןעכ אָח ח
 רַבָגְןּועְדְי אָל ידן נב
 ןוכתול ןתִי ןעכ קפא
 ןקתדּכ ןחָל ּודיִביעְו
 אָיְִבְגְל דל ןויִנעְּב
 ןודְבְעת אל = ןלאָה
 ולע ןּכ לע ירא םַעִּמ
 ואב ןב"ילזייב :יתּורָש | = לַלְִּב

 ורמאו |

 םירוטה לעב
 .סלקמ : קוספ פוס רמלג ססכ 65ויכו סימודס לע יל סוס
 רפול .כ'ג יכג סנקמ ליעס סדכלנ יכ ס5קפ סטס לכ 'םפכ 'כ
 סג סדכלכ ןלכמ וטסנשכ יכ דועו וכ52- תכופמ) 16 ןייופקש ךכ

 יישר
 6 .לפ6 .ופכ-ד לוכז נכפמכ .םתא העדנו (ס)
 ןכ לע יב : סל6ס ופכ . לאח : (3'0) םי8 ועדי
 ופכ כמ :לפ [ר ידוככל ופעפ םסוס סכוטס יכ ,אב
 :ספוכב סלוק לפ סונלס יפוכט ללפב .סוגכס יסלוק לגב

 טיע שוריפ
 ןייִאּוליִפָא ןעְר רעו טיִנ אייז ןּופ רֶניַא ּליפַא |

 טפ לֶא דארקיו (ה) + ייז ןישיווצ עונג םיִנ זיִא קירצ

 איז נָוא ל ורמאיו מ 6 וצ ןיָפורג ןיִּבאָה איז נוא
 הָליִלַה ףיִלַא יאָּב רֶשָא םיִשָנִאָה הָיִא םיִא וצ טְנאָזגְיִּבאָה

 -ןעָמיקְג רד אצ ןיִנעָז סאו טייל אי נז איוו
 סורא אויז איָצ סֶמּוא הָעְדְנְו ונילֶא םָאיִצוה טֶכאָנ ַאויָּב

 יישר .:;אייִז יאש ןילעוו ריִמ גוא זנּוא אּוצ
 בָבְשִמ ץֶגיִל וז טימ טֶלַאְוְוְ ןיֶּבאָה איז טָבייִָש
 םורָא יָא טול :גגא ה - הלא אצמ 0 רב
 גוא וידחא רּגפ תֶלחְו ריט דַעְר אּוצ איז וצ ןָנְנאָננ
 דמאיו )+ יז ךאנ ןיסאָלְש רַפ רע ו

 + ה : "דצמ םִעְהילָּכ מז

 ורמא"ו ה
 -םאיִצוה הָלָיַלַה ךיְלַא ואָביִרַשִא
 :םהלַא אציו ':םתא הנהג ונילָא +

 =  וירחא רִנָס תקרה הָחְתַּפַה טול
 = + ערת יחא אָנ"לַא רמאמ '

 שא תונָב יִתָש יל אָנְהְ
 תא אָעהָאיִצוא שוא ל 8
 םֶכיִניִעְב בוטּכ ןִהְל ושעו םכילֶא
 .רבדושעתילא לאה םיִשְנאְל קר

 5% ו יִחַא אנ לא אמ |

 .םישנאה תיא

 : יתְרק לצב

 ו םבשר שוריפ
 רטאש הרשע וא 'כ "יפאש עידוהל . הצקמ םעה לכ (ד)
 ..רובז בכשמ . םתוא העדנו (ה) : םהב .אצמנ אל .םהרבא

 : ואב רשא לע ןכ לע יב (ח) + :.העבגב שגלפב ןכו

 - םימכח יתפש
 < שס וכ5כ יל וק'פ 595 ןויכו סדוכ סתומ סספ דס5 ןופס
 , ךל רת6 .כיקכדמ כ"ו י"פככ .'נמ "6% 'ך : וסע ןמלע
 . ספמפמ סוקקכמ ןיס סס.סנד עמשמ 'ונו תוככ יתש י3 69 סנס
 יכו כ'36ד (6"ג) ה: רוקו ככ | ןכייסד סוס ןינעכ

 ג . > ו %

 שע שוריפ
 יט חַה ה + ןֶלְביִא טיִנ טֶלאָז ריִא טְנייִרפ עָניִמ
 ןירנאַה רפ ויא סע ןגנ שיא ועְדָי אל רָשא תב יתָש יל

 "= םיִנךאָנ ןיסייונ איי םאוו רטְכַעָט אייווָצ ריִמ וצ
 = ןייק ףאְנ ןיִּבאָה איז טסייַה .םאַד ןאַמ ןייק .ןגפ
 7 . לעוד ךיא ןונ סכילא ןהְתֶ אנ הָאיצוא טאַהְנ טיב ןָנאמ

 4 = וא סָכיִנִעּב בכ קל ישע ָךויא אוצ ןַעִיִצ סוא איז

 = = א ןיִלאָפְג לאוו זיא סע איוו 1זא איז אוצ טּומ
 אוצ ראָב הֶבְד ישעפ לא לֶאָה םישנאל קר ןינוא עְרָעייַא
 םוש ןייק ןאָט טיִנ ריִא טֶלאָז ןנאמ עינא איד
 =  שֶלאָז הָבוט :איח:ןער ית לאב לע כ ףא
 = מ אייז למ .ןנעונ דובב ןיימ ןופ ןאָט א
 = .טַסייָהְסִד ןיקְלאַּבְזייִמ ןופ ןיִטאָש םער ןיִא ןמּוקנ

/ 
2 

0 
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 ומ מ : ןחמאו .הֶאְלַהיהשנ | ורמאמ 5
 ל טופש טפשיו "ָוגְלדַאָּב דָחֶאָה
 שיאב ּורצפיו םהמ ָךְל ערָנהַהַע |

 : הֶלְּדַה רֶבָשְל ושגיו דאמ טול
 םדידתא םיִשנָאה והְלַשיַו 5 |

 - אה רק
 = ל שאב עב אָע
 ופיקתו =  ןחְליִדמ
 אָרְחְל טולב אָרְבִנְב
 אשר רַבּתַמְ ובירָקו
 = תי :אָירְבְג ומשא י

 ו הָתְיְּבַה םֶהיִלֶ טול"תא ּואיִבְיַו
 האו א תאו " :  ורָנְס תלּרהְדתֶאְו

 רי פה הֶיבַה חתַפ"רָשא םיִשְנָאָה |
 אָּבַב דת - אָריעמ ואליו לודנידזד עו ןמ קמ םיִרָונמִּב ּ
 8 ,אצמל םיבשר שוריפ :
 יממ תותשל ולכי אל ףוסבל חיכומ ןכו םדה היהש רחאמ ךיתשדק יכ יב עגת לא ךילא ברק ביתכדכ , האלח שג (מ) = .
 . דוגל אב : ונלצאמ ךל חרב רמולכ , האלה דצל ברקתה /

 השענ םהט רתוי ,םהמ ךל ערנ : םודסב רז היה םל
 . ואליו ; ןוממשו ןורוע תכמ . םירונפסב (אי) :הער ךל =
 . חתפה ושקב אל .חתפה אצמל .דוע ולכי אל ושוריפ 4
 תותשל ולכי אל . רואיה ןמ,םימ  תותשל םירצמ ואלנו ןכו =

 םימכח יתפש

 ןיס 5 וכס רכד סס) וכעי 5למ טול 56 153 ₪ לוככב
 עמסמ | שג ןוטנד ל"ב .ן/ : סודס יטנלפ ןכ) סדוק  טופדרנ
 ככק טרטמ ךכ) סספ קמכקוכ עמסמ .ספכסו ססיל6 בכקימ
 סוקמ  וקו6) ככקפמ 5וסס ממנו ונקסמ ך) 'ולכ 0

 ולס כיתכדמ וככנ .דס6ס בופכדפ ידיהי ן : סט5 ךנוסש ,
 ןיסט טופפ טוססוו כיקכדמ זר : פורוג ןומל ספ רוגל 63

 ז ילככ סד6 . לונל 03 דסק 2
 למס פוס . חתפ (לי) : סוקפלו 5 סככוסס ₪7 |

 לודנתת
 ט'ע שוריפ .. האק

 ורמאיו (מ) 5 זוה ןָא ריִמ ּוצ ןֶמּוקְנ ןיִנעָ איז ליו |
 2 ןהעְנְג הֶצְלִה שָנ טְנאְזג ןיִּבאָה איז נוא

 ךיד רעָטייונ רעְד נוא םייזא ףוא ןהעָנְנ רֶמּולָּב
 ןא םֶהיִא ףוא ןיִּבאָה איז טָסייַה סאד זנוא ןופ |

 ריִד ףאְג ןיִגעְרְּכ רָמ טְנאָזְנ ןֶבאָה נוא שגרשנ
 וד ץראַה ןויד "טלי דַעְד ריד טאָה א איוו טי

 דול אב דה םיָהְּא איד  ףוא ץילָמִ ןייז טס
 ןייא נוא שטנעָמ רדמערפא טָסיִב ד מוש מופש 7

 זנוא ןשי ןָנאו ןמוקנ טְסיִּב וד סאו רָיְִע
 חל ל הת יאר : נוא ןיִמְבִר זנוא נפל

 ואל .לכלכ ומכ לפוכמ ואלנ ןושל תומוקמ המכבו . רואיה
 ""תומבה לא באומ האלנ יכ הארנ יכ היהו ןכו , לכוא
 ךילא רבד הסנה ןכו . לכוי אלו ללפתהל ושדקמ לא אבו
 ךהוא הסנש ליבשב רמולכ . לכוי ימ ןילימב רוצעו האלת
 תויהל לוכי התא ןיא רמולכ . האלנ התא םירוסיב ה'בקה

 יישר
 .רפונכ .ך סלנסל גלק .האלה שנ ורמאיו (פ)
 %6רקמבס סללס לכ ןכו וגממ קמלפסו ןידדפל ככקסס
 סנס .(כ 6'ט) סקלס סלז (זי ככדמכ) ומכ קומיכ ןופל
 ד'על ןוטלב ןפספ ךסמס :סלפס שג סללסו ךממ י5סס
 "למול סוס ספיזכ לכדו (זנוס ןספ עכייוו) ם"ונד י"מילמ
 ךילפ ככק (סס סיעפי) ומ .ספודו ךל ןיטטומ וגס ןיס

 ןיסכולס לע ץוממ סקס ,ךללס כו  ירוכעב ןידדל ךלמס .סככלו יל סענ (ספ סיעסי) ןכו . יכ ענפ 2
 ולמ6 סיסכוסס לע. ןילמ סיס לעו הג ןוטל פלס טג 9 וכמס םונכס לע ססל רמלס לע . ךכנ ךללמ ךיש |

 . =, תלדה : ופופ ח סיכומ םיטענו .פופב טופשיו כוגל תסכש ונוכיכ ספ6 ידיסי ז
 ןטקמ :ןולוע פכמ . םירונסְב : ןיללויו ןוסנכנ .וכמ

 5 סספ תוטעלופס סליקסס ךכיפל  ןקז דעו רפכמ במסנס סלסס סריכעכ וליססס סינטקס (ִ'ַּב) .
 ט'ע שוריפ

 אוצ רָבייַא ןאָמ רֶנְרָע ריִד ריִמ ןיִלַעוְנ דנּוצַא ₪
 קרט יז ןיבאָה יי כוא לב שוב דפ אי

 דזה

 3 חלש 6 + ריִט איר יער וצ טְהְעְנְ באה
 .םיִבָאְלַפ איִד רמולָּכ ןָנאַמ איד נא ד תא םיִשִנַה
 טול תַא ואבי ל עָרָעייִז טקערטשנ םוא ןיֶּבאָה
 איז וצ טול טְכארְבִג ןֶּבאָה אוי וא הָחְִַה סה
 איז ןיִּבאָה ריִט איר וא ור הלה זזה ןא
 = גבה הָתָפ רָשָמ םיָשְנְְה תֶאְו או :ןִסאָלְש - ראָפ
 מל ג ץיִנעַז סאו םודָכ ןופ ןעְנאַמ איר גוא



 3 ורמאו
 יִּ - לכְו ךְתָנְבּ
 ןָמ = קיִפִא אָּתְרְקּב
 ןילבחמ יִרָא ני: אָרתא
 ןיָרָה אָרְתַא תו אָנְְנַ
 -/ תָאיִנָמ /

; 8% . 

 7 - אר שי תישארב | .

 םישָנָאְה ורמאיו * :חתפה אצמ
 ףיִנָבו ןתחהפ ףליימ דע טולזלָא מי ל

 אצוה רעב ךָלירשא לֶכְוַךיִתְנְבי ל
 ּונְְנָא םיתחשמהיּכ + : םוקמהזמ
 םתקעצ הלר הזה ןהםוקפה"תֶא

 ה ּונְתְלשִיַו הי :.ינפ"דזתַא
 . : ּהתְחְשְל קו די: ל

 ומוקרמאיו ויִּתָב יחקל \ וינְתִח

 : 153 זפ

 ילא | | רבי טול אציו די

 תיחשמז"יּכ הזה םוקטה ד"ןמ ּואָצ ו ןמ ּוקופ -

 הונחה םע לילו טול
 רַמָאו . ּהָתְנב יב

 רה

 םירוטה לב
 6ליס זפוכ זמכ זפוכ 'מינכ ,ס'פ .ךל יב (כי) : סנקפ סקיפ
 ךדישו 620 'סמכ 'כ . 1 ןמ-165 ומוק .(די) : טפמ =

 555 סספו תופכ> 36כשי וקנסקנט דמלמ יפפ ךופמ 6 ופוק -

 יישר
 כ כי יפ 5לקמ 'פ ופופפ . הפ ךל ימ דוע (ני)
 : סוכככ  ךוסונכו ךססקמ ןוס  ספוס ריעכ דוע
 סונכ ול -ןפס :ך) םי .סק . ךיתנבו ךינְּבו ןתח
 תופוענס י ךיפולכ לכ .ךינבו : סוקמס ןפ ללוס קוכו
 ספ ןומפפ ךל יפ- פזכ סלכנ ןיטועס רספמ דוע "מו.
 ססינע כ ןינמ סוס סלילס לכמ ססילע סולוגינמ דלל

 "הת ם'ב שר וריפ

 : לכוי ימ  ןיליסב רוצעתו תרמאו ךבלב תבשחו קתוש
 ולא דבלמ ריעב םיבורק ךל דועה . הפ ךל יט דוע (בי)
 לכש פ'עאו .שנד לקשמ . ועולשיו "עי) : תיבבש

 םימכח יתפש
 ספ ץ יפ דופ יכ ט : ןעטנו ןטוט  ןלכ -ןיפט טפסמ שרס)
 ופדוס עמטמ יוככס סע "וגו ךינכו ןקמו ועדי 6)6 עמסמ
 ווס וינכ 5פלוד י"טככ ל"נמ פ'5ו יי : 'וכ ך) םו ס6 'יפ ןכ)
 ךיפונכו : ךינכ כ"תלו סנוחת ןפח כיקכדפ יו וכ ככ נו
 : תופוטנס פונכ ונייסד ןתמ לע ךיפונכו ךונכ יפקר פמסמ
 : רמ5 ס)סקמ כ"ו סיעסכ סכולש טו) רפסמ ליפ) "יסד 56 כ

 סיככט ןפופס .ויתונב יחקל : לועכ ול ויס פולופ פטכ יסכ . וינתה (די) : ספ ךל ימ סיכ ילק פוכוס
 ש'ע שוריפ =

 סיִרונפפ טה זיוה םַעְר ןופ ריִט רַעָר ראש

 לָנ ד וטסס טייקידְיִלְּב טימ ןגאָלשג יי ןְּבאָה
 ןֶנעְ איז נא חפה אצמל ואלי סורג זיִּב ןיילק ןופ

 םיִשֶנאָה .ורמאינ (בו) : רוט יד ןֶניִפג וצ ןֶראוָוג ריס <
 ףל ימ ש טול וצ טאג םיִכאְלַמ יד ןֶּבאָה פול לא |

 רַעָר ןיִא אָד ריד ּוצ ןדנאַה רַפ זיא ָךאָנ רעו =

 עָגייִ :נוא :בייונ ןייָר ןופ ץוח טאָמְש רָעְזאָר
 רַעָר וא . זוה ןיִא ריִד ייַּב ןנַעָנ סאוָו רַמְכַעָמ
 ןנעז ייז לייונ ךאָנ חי טָשָּפ םעָר טָכאַמ שרדמ
 ייַב יז טְניִפע וזא יִוָו זיפ דל יפ) םיעשר .עבְלעוא
 ףזא ןייז תּכז מל טֶסְלאָ וד זַא לומ םאָר רד
 רַפ ץילמא ןעתג טול זיא טכאג עא ער %
 םעָייַ יא 6 טָמאָהּוה בוא ּףְְ ₪ ד

 ט'ע שוריפ

 אוד םאוְו ץֶלָא וא רב ףֶל רש לכו טאָהְג טיִנ
 םַעָד ןופ סוא אוָצ פוקמה ןמ אצה מאְטש ןיא טְסאָה
 םּוראוו הֶזַה סוקמה תא יגְחְנִא סיִתיחשמ יּכ (בי) טרא

 הָלרָנ כ דנאל ַעָגיְזאְר סאה ןבִאד רפ ןלעו) רימ
 אייג סאָר םּרג א םַע ליוו ינפ תא סדק
 םעָד ןופ טייל יד ףוא :טאָנ רֶפ םייִנע יד ןופ
 = .זנוא טקישג טאְה טאָנ נוא ּהתְתְשל יי וחלש טרוא

 ך:- :ד:

 דוא טול נוא פל אב ודו : ןֶבְראַה ראפ וצ
 טַעָרְג טאָה רַע .גוא יינִתִמ לא רדיו ןֶננאָנְנ סורא

 טאָה רַע טָבייִרְש יישר . סעַמַעְְייִא עניי וצ
 טאָמָש יא רָטְבַעַ עָנְבַעָנְג םוא אינצ טאג
 גוא ייִתגנ יחק ןנאַמ עָרָעייַו וצ טַעְרְג רָע טאָה
 זוה ןיא םיִא יב רעָטכעט יִר סו םיִנְתָה יִר וצ

 ל



 "אריו טי תישארב 1%

 ::ריִעָה ןועּב הָפְסִתְדִּפ תאָצְמִּנה
 ודְיְּבסיִשְנָאָהּוקיזחנ המהמתמ =

 ויַתנב יתש ָיְב
 והֶחְני והאַציו וילע הָוהְי תֶלָמָחְּב
 םתא םָאיִצוהְכ יהיו" :ריעל ץוחמ
 ףשפנלע טלמה -רמאיו הצוחה

 ותָשָא"ידיבו

 ,!9 םומכי הוחיפנכ ..ך5 סיתספ ניי א'ת

 םיבשר שוריפ
 לקשמ חלשיו םהב בותכ םירווחה םיחולש לש תוחילש
 לש .חוליש אוהש יפל ..שנד לקשמ בתכ .ולאב יפר
 : בורע םהב חלשי . םב חלשא תומהב ןשו ביתכדכ התחשה
 בתנש ליבשב הז קוספ בתכנ . הלע רחשה וטכו (וש)

 םימכת יתפש
 ןילמ סוס תוחטס) סו9וכ סיכ60מסט סלרטכ ל רח6 26 ןכ

 כס ויקונכ .יקקו) וינקס רמו) ןי< ככס .ל .: ל"טרסמ ססונע -
 סמלו ויתונכ ותק ילדו ויס וינקמ 5 6וטס סוד ויס דמ6 2%
 עלמס יכג ךומסכ ופנעכ י'טריסט ומכ ב : כופכל ךו סוס | =

 ו ספסת ןפ כיתכ סונימ )יע) 601 ת"6ו 1 : ךטפנ לפ
 פ ק"'סד מ"קנו (ט"מכספ) . ססמע .עוטלס 5כט עמטמ רועס
 ליעוו 6) סולו סספע רועכ | רלפת ספ רועס ןועכ ספסס
 סו ליעופ וגוש ומגע :קוד5 לס פוכז 'יפל לסד ססככ6 פוכז
 לכ 9905 "וב טקיִב 55 סיקיד) סכטעמ פוקפ לעס ונונמדכ

 ש'מו ססמפ וכקטנט ןויכ כועס ןועכ  ופסנו סלינסכ | .ריטס 0

 ט'ע שוריפ 0
 םּוראוָו ריִעָה תש יי תיחָשט יִכ טֶרֶא ןָניִזאָד םעָד ןופ | =
 יִניִעְב קְחצִמַכ יִהָיַ טאָמָש יִד ןמְראר ראפ טעוו טאָנ 0

 יב רָטְכעָלְגַא יון .וזא ןעונג זיא  םֶע וא יינמח
 הֶלָע חשה נו חט) : ןנזא יִד ןיִא סעָמעָרייַא עָנייַז
 ןגנאגג ףוא זיא שמש ןנְראַמ רעְד יוו וזָא נוא

 םיִכְאְלַ ו טלי ןָּבאה רַמאָל טולְב םיִכְאלמה ּוציאה | = ל

 .תֶא חה ףוא אייִמְש פק טנא ןָבאָה גוא טול ףוא | 0
 נוא בייוו .ןייד םעָב תאָצְמִגַח ףיִתונְּב ימש תא ּךְשִא |
 ריד יב ןֶנּפִנ ןרעוָניינ סאו רָטְבַעָ אייונְצ עיד
 ַ .דָעָל רַפ ּוטְמַעוָו רעַמאמ ריזה ₪ הפ זה יא

 .יעעבקַהצמכיהְוריעָהיתֶא ה
 וציאיו הלעו רחשהומְכו<+ וינתה =

 תֶי רבּד םּוק רָמיִמְ לא פרש ךיתנב .יתְשי"תַאְו .ךתְשָא"תַא מו מ ּוקיִחְּו 0 יו חב פוק "רמאל טְִלִּב םיִכָאְלִמִח |
 ןומלפ  'תמ  ךֶתְחא
 ןתְכְתָשֶאְּד | ךתָנֶּב *

 אמלי ףֶמע אָצְמיִהִמ
 1 : אתר יִבּוחַּב יקלִת

 ופקתְ בתאו זט
 אָריִבּו הָדיִּב אָיִרְבְ
 ןיתְרפ דיו ּהָתתאה
 יהולע יי סחְדּב ּהָתנְּ
 יהּורְשַאְו יִּוקַפַאְ
 , אתרקל אָרְּבִמ
 קיפ 2 ה זי

 ןוהתי
 ילבש עידוהל הרעוצ אב ולו ץראה לע אצי שמשה ונינפל
 + םהרנא לש ותכח "ליבשב םיכאלמה ול וניתמה ךכ
 דועו . ריעצש ךינהח רעצ ליבשב . ךירחא טיבת לא (וי)
 ילכתסתל אלש םג . ךרדב בכעתמ  וירחא םיבמה יכ

 ו
 וקיסדו ומונלתכ . וציאיו | (ופ) : ססל תופולל ל
 סנינסל םיככ ךל םופוומס . תואצמנה : וסולסמ
 - סלכ סיספ . הפסת :סרקמ לכ וכועי סזו שי "מו
 1 07 לכ ףסד דע> סנלופפ = רודס לכ סוק דע
 .וקיזחיו + טוטמ מ חל כינס יזכ . המהמתיו (זס)
 :סולס ךופס) וכיכחו ול50) םילט סיס ססמ '5 (ר'כ)
 טלמח (וי) : וכמסי) כמסנ לו טלמס רמסיו רמס ךכל
 :ןוממס לע סוספ לס סוקפנ 5505 ךויד . ךשפנ ,לע
 תוכמו נ ססמע סטפרס ספפ .ךירחא טיבה לא

 טיע שוריפ
 המה חט :טאָטְש רֶדְּופ די יִדְזְליו ןיא ןרעונ
 לָצַמ לאָז רע .יִדְב טמאְז רפ ָךיֶז טאָה רע וא
 יד נוא שא ריב ודיב םיִשָנאָה יקיחנ ּבאָה םאָד ןייז

 -ץיא וא דָנאַה ןייז ןיא .ןַמּונג ןָא ןֶּבאָה םיִבְאְלִמ
 דד ןיִא נוא רחב יפש רב בווונ ןייז ןופ דנאַה יר
 יא י לי תל רַטְּבְעְט איוווצ עָניַז ןופ דָנַעָה
 ו ןעונְנ זיא סאוו טאג ןופ תונָמְהב םַעְר ןלוו
 גה ןֶנצָנ סורא םִיא .ןָּמאָה וז נגא יתאציו םיא
 - 0 ו % .ןֶבאָה יז וא יל ץּוָ



 רמאו אַרַבְל - (ותע
 2(. יה

 אָל ךֶשּפ לע"
 אָלּו רחל יִבְַפַת
 אָרְשיִמ לָבְּב וקח
 אָמְליִד בתא אָרּומל

 מול רַמָאּו חי : יקלת |
 \ד , .

 זך +3. :שָבְב ןהל
 . ז חַּבָשַא ןעְב אָח טי

. 

 ףסדק ןימחר בט
 יִד ךֶּוביַט :אָתיְִאְ
 אָמָיִקְל .יִמַע = ףדבע
 תיל אנו יִשְפ יש

 אנה .-
 יישר

 סתוטעלופכ .םוסכל .יסדכ ךגיק לונט ם סס6 סל
 הרהה : ללוס .ללכ .  רככה .לכב : לופט קס
 כמסנע לסכ .כשוו סוסע קלכ .ססלכס 50 ..טלמה
 למסנש ספ כקוי סיס ויקכע ףל\ .סכסס סכמ קתַעי

 כוקכפ פ"עסו סליקתכ .ולסה .סס סיס לקס סוקמס 6 -
 דע וקטמכו ול ויס .סכלס .סילסס  'וגו 0לכ0 לקס
 5כקמכם סטלמס .לכ .ןכו סטמטס .ןוטל .טלמס ..ןוככמ
 סטילמסו (ופ סיעפו) ןכו זע:כ (ןטפפילטסנע ) ר'יפומםז
 לופלכ .(דלק  סילסס) .סקלס ןמ רכיעס טמטנס רכז
 ספמ םימפסל סמ טלמ ולכוי לו (ומ סיטסי) סטלמכ
 סועוכש) :. ינדא אנ לא (חי) : ססינקנכס יעָרָס
 סויסס> וכ רמסנמ .ע טדק סז ספ ולמס וגיתוכל (סל
 ועככ .ומוגלסו .םוימסלו .םימסל .ודיכ שוט ימ יטפכ ם6 =

 : סלסס עלמס) ילפ למקס 55 . א לא :'ס ןעכ

 .- "אלו ש תשאבב ₪
 .רמעְת"ילַאְו ףיִרְחֶא טיבְתייילא

 "לא םָהָלא ל מאר "הַפפִת
 "ףרבע אָצְמ אָנְזהְנה < :ינדא אנ

 לדגתו ףיְניִעְּב
 הל ידָמע תישע
 הָרְהָה טָקְּמַהְל לַכּוא אֶל יִכנָא
 . ספ םועוכ: (נ טס ..ס: םופוגפ פט רפליו אתך

 :415 חפ

 ישפניתא תויחהל
. 
*. . 

. 

 ןפ

 םימכח יתפש
 35 וכ כטמנ סיספס ל"ר לוטינ סת5 סטפ קּוכוכו י'טר
 ךכלו ךמלע ליכסכ .טנעוכ ולב ספ6 ןיח וכסכו ססמע םעכרס
 : טפספט רטפ6 556 רועכ כ6טפ סם ככ6 לולינ סקפו ססמ 65ת
 + ש"מלד ל"ועו . ססככ5 תוכז סול ליעוי לו ריעס ןועכ סספע
 גועל "פלד .מ'ק) סניממ "וכ תוסככ יסדכ ךנופ 520 ו'כר
 -קוסכל .יסדכ ךנולט יפ) ריעס ןוטכ ספסמ ןפ ק'ס ימג
 עכיסט ומכ ריעכ רסטפ 06 טנעג סיסת ןכ סלו סתונערופב
 :םוספ6 רוכזוו יכג י'פליפ 50 ס)ועס סיטקפ ם : ל'קו ופ6)
 < .פ'6ו "וכ ותש6 סלסט עדוו סיספ עו)) ככוט ססלכ6 6
 ספקו ומפט פוכו 5וסט לולינ פמעט יפס סוטמ םלפל ממ סוס
 דר ?"יו ו . ןיכומס טיכו = 82 - וכוסוס סמכ ימנ

 'פ690) יפדכ סוסס כ"כ )ודג קיד5 סיסמ ססרכ5 וכו
 "₪9 סמכ ספומס ןמ עוכ וניפסמ סדפ דגנכ סדפ ספימפ טול
 סכוט ליכטכ סכיפסס ךותמ ל5נסכ יסדכ טוט סיס 52 וכ סניג
 : ססלכ6כ כ'כ לודג קיד5ונופט רמ6 סד6) וז סכוט ססע .וכ6 וז
 בוכזיו זו 5קוד  ססככ6 קוכזכ 1ו סכוטכ ותוכז יונק כ'6ו

 י'טכופדכ רמול ךוכ5 סו יפלו -(ם'פרסע)  ע : ל"'קו םוטיכפדכ 535 - ל'כס י"טרופ יפל עוכ ת5 ?'לסד ססרכ5 06 סיס6
 56 "כו 35 ססיל6 עו) .כמפיו .פ'סו 65ק י50) יקספ םפיכמ .ניככד לכו . סטקכ ןומל 5 'וכ יל5 רמ5ת 96 ג 6 .כ'סס

 שע שוריפ =
 סורא איי ןֶבאָה יז זַא הֶצחה סֶמוא סי עו
 ּךִאלמ רעָר טְנאָזְג טאָה רטאנ סאג רעד ףוא ןנוצְנ
 לע טלמה טול ןייזוצ ליִצִמ ןראווג טקישג זיא סו
 ןופ .גּנג רָמּולְּב בייל ןייד ןנירטנא אמ רשפנ
 טיִנ טָסְלָז ור תושפנ ןייז ליצמ וצ ןנעונטענייד
 טסָלאָז ור ירח טיבה לא דֶלַעְג ןייק ףוא ןבאה סמ
 רכה לָכְב רומנפ ל ףיז רַמְנוא ןּבָנ קיִלְּב טיג
 ןלפ ןצְנאַג ןיִא ןלעַמָש טינ ףיִר טֶסְלאְז וד נוא
 טביירש ישר . ןניִרטְנַא רעו גראּב םוצ פלמה המ

 םֶהָרְבַא וצ ןָניְרְטְנא רעו) גאז םיא ןְבאַה יצ
 רעָמאמ הפס ופ .גְראְּב םעָר ףוא טָצִיז רע םאָ
 טָה סָהילא פל רמאו וחי) : ןֶרעוו רֶנעָל רפ וטסעו])

 ןייִמ .ךיִר טעַּב ךיא יא אנ לא טאג ייז וצ םול

 טיע שוריפ
 :םוצ ןֶניִרְטִנַא ןֶסייַה טיִנ ריִמ טֶסְלאָז וד ראַה
 טנייח .ןונ עב ₪ רצ אצמ אָגחְנה (י) : גְראּב

 לנו ןנוא עניי ןיִא ןח טְכַעָנְק ןייד ןנּופג טאָה
 .ןייד טְסייִרְגיִג טסאַה וד וא יִדְמ ישרש ףרסח

 = תֶא תימחק ריִמ טימ ןאָטְנ טְסאְה וד סאו דָסֶח
 טלה לכא אס יי בייל ןיימ ןבעל ןאָל גצ יפ
 | = ןעְרטנא וצ ךימ ןבאמ טיג ןעק ףיא גוא ה
 < 'ףימ טעו) רָמא ג .יפסְ הערה ינקברת ןפ גְראָּב םוצ
 "יישר ןֶּבְראטש לעוו ףיא וא זיַּב סאָר ןטְפַעהּב
 .ןעוע ב ךיִא וא טאג טול טאָה וזא ביי
 :םישעמ עניימ ןהָעָזג טאָנ טה םּודס ישנא יד ייּב

 .ןהעוג ןֶא ךיא ןיִּב םורְס ןופ םיִשעָמ יִד וא
 = | יאו ןענג טרתו יב נוא קירעא יו וז ןֶראוונ

 שא ןדסח
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 יכ תומנ  תוט ביתכדכ ךרוצל אלש םחישעמבו םיכאלטב:

 םימכח יתפש
 6 .פ"סו ס"כקס) .ותלפת לוקתמ ךכ למ6) 'וק י35 רמ5₪
 5 6ג י'טר כקכס וסח וספג סויקס) וגו ךלכע ל0מ סנס 'ס
 ופוגרפו .סז סדוק ט"מכו ותטקכ לומתמ 5 ת)מכ ל"כ סטקכ
 ךכלו ספקכ :ןוס) 65 לט סוגרת 5וס ועכב ל'ר "וכ וטככ
 וסט טדוק 5וסס ונד6 קכמ ס)יהפ טכפ) רדסס י"טכ ךפסמ
 606 קוספכ סומדקופ ססט 5 36 כ"קלו קוספכ רמוסמ
 . טדק סז ספ וכמ6 וניתוככס רס5מ במול לכב י"טָר טכופדכ
 כמפס ל6 ועולופ 55| סיקנוקמ ל 35 תלמט "5 ןכ) "וכ
 ליטנד .ג"ע6ו (י'םנ) ₪ : ק"ודו סטקכ ןוסג 6לו וכ 6
 ל" לופוג סת6 ססלכ6 תוכזכו ססמע תעמכס סת5 םריפ
 ומ5ע תוכוכט רוכס סוסו סוכ סעט עול ככ6 ןכ .5וס פמסש
 15) ךללנכ 3055 רועס לכ \6 ךומסכ כרס 'ופד לס לופי) וס
 ססל35 תוכזכ לככ מ"עו סס6 )לנפט .ידכ 556 ךתיכזכ רמומע

 ךסוממ .עמס .רככ 5סו עו) סעט ךול ססק לכ5 (ט"מכסמ
 'וכ .סכלכ5 תוכוכ לופו ספלו 'ןכ תעטכסש יפ) טונס 3
 רפס לע 536 רמ5ק סודס תכפסממ ופ)0ס לע 5נד "ו 6

 ויפעמ לט טנועמ לנס י6דכ סוסט רמ6ק סודסכ רדט ןמוש =
 רפסכד י"כרכ ל"גמ .ק"לו 'צ : ל"קו סדננכ קודכ ככמנ וקויסצ ,

 ונופמס .סונט .סככס 6מלד סנט כ"נ :ןתכופו סוס 5
 ת)חס י"טרופ 567 .מ"ק)ו (ט"מכסע) -. סננפסס כמ5 תוכבנמ
 סיטנ6ס וג)פסנט סגגפס רודמ ספכוכק 5וס סמו )"וו סז רוכד
 סנס כ'ג .כ"עו סממו 'וכ ומוקמכ שופ טופ ככוקסל ו)ימססז
 ףכיס .סיכנ5ס וגנפתנטכד ותסלוס *יכ ומלע י"טרט ולס "וכ
 תנקונ פעדס ןקו ומו;פכ שיש  םי6 כמיפס)ו פונככ וכוחפס
 כמלו סט כטוקס) )דגמסו לועה סונכ) 55 סנמתמט 2
 לדגמכ :תוככ> ונדמוו ךכ6ס לכ  ינפ לע סטמ ופופנטכ ךכ
 6'נ 'ונ 5 סטנמ6שמ 35 .סס וכבויסנו ומוקמכ 6"כ 3
 עויס) סמלעב זמר קב 6כקמ לט וטוטפ וגילט ללכ סמכוס ןיש

 = ארה מו תישארב 6-2

 החי :יתמו הערה ינקְּבדִתְִפ |
 הָמְש סּונְל הברק תאְזהריעַהאנ =

 > .אָנ הָסְלַמִא .רַעָצְמ אוהְו
 םיבשר שוריפ
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 לידי
 ו אָנָא

 < יִנָנעְרִעְמ

 שי למ 8 "הער כ :
 אָתְשַב

 ןעב אָח כ :תמ המש
 אביר .אָלָה -אָתְרִה ד

 איַהְו ןמְְל קורעמל |
 // רעו.

 םינפ לא םינפ םיהלא יתיאר יכ בקעיב ןכו . וניאר םיהלא

 .30% יישר
 - הערה ינקבדת ןפ (פי) : ספק ןוס אנ
 יעעמ סלוכ ס'נקס סיס .סודס :יענ5 56  יפייסקכ
 - לנס 5 יסדכו קיל ספלכ יקויסו ריעס ינכ סמעמ\
 וקילסכ םיפרגס סכמס ןכו . עבככ יכנס קיד 50 סבססכו
 ינ56 ס6ב למ דע ינוע קש רוכוסל יל6 סלב (זי 6"מ)
 םקד5 מלו "ימע ספעמו יטעמ .סקוכ ס'כקס סיס
 ריעה (כ) : העטכינפ ךימעמ יפל יל56 סלכסמו ססיניכ
 סכפייקנ סקכיפי סנולק (ק'פ םכמ) , חבורק תאזה
 פוס סעו ןיידע סתלס סקלמסנ 65 ךכיפל כולקמ
 כטיססל ונימססו סיטנסס ונלפקנמ סג?פס.לודמ ספכילק
 ססמו = נפפ םומ תנסכ ססיס ףיסו ומוקמב םיס םיס
 דפיכ ססרכס) מ'מ םכטב סמ בפס סנס בג ןסכ דעו
 בכ ססמ 55 סנמ ע"כ ועכ .ס6 ודילוס יכלה יס גלפ
 : לוסנמו כ'ס יכס 'ל רוקג דלונפ דע גוכטמו גורש דלומסכ
 ספרס דלונפ דע סכמו 5*'כ ירס ס'כ סרס דלוטס דע
 סנפ ספולו "כ .יכס מ"מ ססל-ןפ  "סק ילס 'ט
 ןכ ססלכס סיס סודס סכלמנסל) סנלפס םכמ .סקיס
 רעופו .סנפ 'צ כ"ג .כ'ע סנפפס לודמ יכס  סנפ פ*
 פוק .םמ6 סנט סיקולכמו סודס ילס6 סקכיפי סכסיס
 אלח : 6'ג | םילטמינב = ףכ |. סנ סמלמס | רמסנס
 סתפ :לוכיו ןיטעומ .סיפטוע נסו .איה רעצמ
 לפ וטוטפו , ומרדמ וסז סכ , ישפנ יחתו :: סמינסל
 ןפ עמ סכ .סיפנלו לוס סנטק כ רוע לכס לרקמ

 וס רמ6 כ'מ6ו וכ סג)פס רודמ ירכס י'טכ כמ סכומ ךכו
 י'סריפ ןכו סב לפכ כקעי:ןיעכ- סגו תכמד ק'פכ תופסוקו י'טריפכ רלוכמ ןכ\ 5'ג 'ינכ 5ג 'וגו 6; סטלמ6 רמפנש
 ןמלפ לכ .5נסו .ס) .יוקק מס .וטקספ וגיתוכר - תיוטוק ןקופי .ךיל יקעדו 5 ססקס ס"5כס ןכ :סדוסו קסנמכ 5)דו סרוקב
 םהְרְבא וצ ןמּוק לעוו ךיא וא רב ירו לּוציִנ לאָז ו ט'ע שוריפ 0
 ריִעָה ןונ אָנ הנה (כ) +עָשְרַא יו דוָא ןייז ךיא לַעוָז
 אוצ .טְניִהאָנ יא מאט יד הש סל הָּכְרַק תאוה

 ליטעָמש ןיילק' ךאָד זיא סֶד רַמּולּב גיִנייִַו זיא יז = ראו ךאָפ יאיק מ אל ןפולמנא ןיה ףימ זאָל | = הש אהל יצוא יז בוא רע *יחוְןפולטנא =
 . ןֶניִרד שפג ןיימ ןּבַעְל ןָבייִלּב ואָל גוא ןבראצ | רַפ טיִנ גוא ןואָל רֶבִיִא סֶד טֶסַעוְו זר זַא ןייז | ריפקמ שיִנ ּטסְרעהְג ני נע ייל גיני גוא =
 ₪ תאה ייפ טָשָּפ רַעָד זיא וזָא טֶּביְִש שר

. 

ֶּ 
 ור

 ןראוג טֶצעְַּב רָטְנהַעָנ זיאטאָטְש ידןנ פיש =
 טֶצַעָוַב ראיא טימ רטעפש זיא יז טסיה םאד: | =

 לע , טיע שוריפ
 איִר טיִמ םודס ןופ גְנּוצעַזּב םַעְר ָךאָנ ןֶראוינ

 ןופ םּוראָוו ריִא וצ ןֶרַעָהְנ םאוו טעָמש עָניִרְּביִא

 רעָהַא יב ןרָאּוָנ טְצַעְוּב ויש םודְס זַא טיי רַעְד
 ןופ ייִצ רד ןופ נוא ראָי גיצפופ נוא אייווצ יא
 גיִצְפּופ נוא ןייִא ראָנ ויִא רעוצ ןופ גְנּוצעְּב םעְד
 חַפלמ) טייִמש םאוו קּוסּפ רַעְר טְנייִמ סאְר ראי
 גיִצָפּופ נא ןייא ןֶא טֶּפַעְרַכ אָג םּוראוו (המָש א
 יא ןפולָטנַא לעוו ףיא טנאָנ טאָה טול רַמולְּ
 ןראוזג טצעב טשרַע ויא יז פאו ליִטעָטֶש סעָר
 ריִא ראו ראפ אה דס אלַה ראָי גיִצְפּוכ ןוא ןייא
 לופ ראפ ראו יִנ אנ זיא גיני ןנענ ד
 = רַפטיִנ נּוא וזאל רביא סאר וטסנעק סאָמ יא

 יל 5 ;
 / / 7 ו

% 
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 לב ו
 איה אָריִעְו אָלַה ן
 2 ישפנ סי
 אַה הל רַמָאַו .אכ
 ףא פא תיִביִסַּ
 ליִרָּב ןיִדָה אַמְּגְחפְל
 אָּתְרַכ תי ה מל אָלָד
 י : הע אתיעבד
 ןָמּת בותשאל יחוא בכ

 רָבָעַמְל לבא אל יִרָא
 ּךְמִִמ דע אַמְנִתַפ
 אַמְש אָרְ כ לע ןממל
 :- רעצ | אָמְרְד
 לע קפנ אָשִמֶש גב

 רעוצְל .לאע : ולו | אָעְרא

 . דק ת) ןירדסנס ליטפס ילו א'ת

 177 טפ = אריו טי תישארב

 יש ישָפָנ יחתּו אוה רעצמ אָלַה
 ףיִנְפי תאשנ הָנַה ויִלָא "רמאימ אכ
 תֶא יכפה יתְלבל הזה רבּדל םּג
 טלמהרהמכי : :תרבדרשא רעה
 רבּד תושעל לכּוא אל יּכ המש
 "םש ארק ןכילע הַמש ָךַאְּ =
 [לט אצי שמשה  :רעוצ ריעה
 הָוהיַו י : הרעצאבטולו ץֶראַה

 ריטמה

 לע דַממַא יַיַו דכ :

 םיבשר שוריפ
 לוכיו םיטעוט המע .אוה רעצמ אלה (ב) :ישפנ לצנתל

 יישר
 םג (6כ) :סכ יפפנ יספו סנְמינק 06 דיפקסל 5
 לכ ף5 לס למ ספספ  ךייד 5 , הזה .רבדל
 יקוכ דע ופכ רך ינס ךפוס , יכפה : ךללנכ 55 רועס
 אל יב (גכ) : (6ל סימכו) וכ ילכד ידמ יסול יכסל
 וכמלט לע סיכסממ לכ ןשוע וסז . תושעל לכוא
 וח 59 -ךכיפל ןמלעכ .רכדס ולסו .ונסנס סוקיססמ יכ
 אל יכ : ןקוטככ רכדס ו כפו) .וקקזוסב דע סטפ
 ךפוס "דקל מל סקס | ןלכמ דיי ןופ . לכוא
 : דס .ככד) סיסלטכ סיכסלמ ינט ןילט ש לינמ דקססו
 ליסו ת ספ לע . רעוצ ריעה םש ארק ןב לע
 פוס 'סו למפנט פ'כ .ריטמה 'הו ד 1 רעומ

 6כ ןכתו 69 235 ודעכ רכדמ ?ע דק6 'ופ כ'ג סומ
 35 דמ5 506 - סוס 65 ס)0סכ 6ע)ד סי6כ | ןו6 וקמפוו

 ט"ע שוריפ
 ֶבייִלְּב שָפָנ ןיימ ןטראד זאָל נוא ישפנ יח ןֶּבְראד
 טנא ףאלמ רַעָד טאָה לא רמאנ (אכו : ןּבעְ
 באה יא הזה רַבְדִל ַג ףיִנָפ יתאָשָנ ןונ הנה םיא וצ

 טֶסייהַסְר ףוא ּךאז רד וצ םיִנָּפ ןייד ןנאְרְמ רַפ
 תֶא יִכְפְה יִתְלְב 2 וצ ךוא ךאַז יִד ריד אוט יא
 טאָטְש יד ןרעק רֶפ טיִנ לאָז ךיִא רג שא ריִעָ
 ור סאו גּונְנ טיִנ נוא טְנאָזְג טמאָה וד סאו
 לצַמ ּוליִפַא אנ יא לע ןרעונ .לּוצינ טסעוו
 רהפ (בכ) : נעו טָנייד ןופ טאָמש עָצְנאָגי יד ןייז
 רמי ןָטְראָר ןתרטנא רעו .הפְש 2 למ

 : םיאמוח בור הב ןיאש וישכע החינהל התא

 םומכח יתפש
 1% ליטוק ינפ 836 - ונו6 ועוטפמ ופופוסס 3"  ונותובכ לכ
 ?רפמס רק | לט וטוטסד "קל (ש'מ % . קכסד ק"פכ טרפמדכ
 :קוספס פנימת5 5נו יס רעלמ 690 םרקד %פיס5 לוס י'פכ
 סכולק תלוס רועס סנס פ'סו רעלמ לוסו 'וגו סכולק "וגו סנס
 סיפונוע ל"כ כעלמ 5יסו , סכוכק סקכוכו וטכדמכ 95 ולדו "וגו
 סנתפ י"טכוכמ 6כקד ספיסד כע5מ 620 ל26 . ?וכו סיטעומ
 רעפמ ל"כ 5רקמ לט וטוטפו כ'ח6 ם'וו וטרדפ יס לע ןכ סג
 "וכ דופקס) ךל ןי6 סנעק ריע וטוטפכ | תויס) לוכו ינטס
 5רקד סופוס לע 5כקמ מ וטוטפס 6וכס) י'טכ םלכוסס סמו
 ספרנפ )'י כ"נכ .וטרדמ יפ) 5ןס לבקר 5סורד )5 כ'ע פד
 < יט רפול ")ד לוס לופכ ונטס רטלמ 50 סטק וטרדמ יפלט
 לענמ 8900 וטוטפס 6ינס ךכ) סיטעומ סותונועט סומעפ
 יפו ,ךפוס טכפל סעטת 622 (ם'ממ) רך: סנטק .ליע .שוריפ

 'הו (דכ)

 בוקכ .סלו ךטפנ לע טנמס מיו ביתכד עומלדפ 55 ש :ן
 5 כענפ 5וסו6 כ"עד כמוגכ תר" : ודסי ססינט ןוס סכופסכ

 טיע שוריפ
 . .חֶמָש אוב דערַבְ תושעל לא אל יּכ ןוהא ָךעְג ףולַטְנַא

 ור וב ךאז םוש ןייק ןאָט טיִנ ןעק יא וראו
 .טָנאָזנ טה טול לייוו םורד ₪ לע ןיהֶא ןמּוק טסעוו
 םַעָר ןֶפּורָנ ןעָמ טאָה רצ ריעָה סָש אָרְה (רעַצִמ איִהְי)

 ל ָצָי שָמָשַה (גכ) :רעוצ טאָמש רע ןופ ןָמאְנ
 רֶרְע רֶד ףזא ןָנְנאנְג ףוא זיא ןוז איר זא נוא ראה
 : רָעּוצ ןייק ןעָמּוקג ויָא טול נוא הָדְעוצ אָּב מולו

 ףוא ןעְניִנעְרטְכאַמְג טאָה טאָנ וא ריטמה יו (דכ)
 ליִּבַעוְוש תא שט תי הָרמַע ףוא וא סוס
 ולעסיה םַעְד ןופ שמשה ומ טאנ ןופ רֶעייִפ נוא
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 . ד תוכרנ טכפו , וכ 8955 56 פיו אה

 םיבשר שוריפ
 ןכו .שממ הניכש . 'ה תאמ :לאירבג ךאלמ , ל*פמה

 םימכח יתפש
 סו לכד) ופיכסס 'סו וניד קיכ רפונכ א : סי) ךימסד6 6כו
 ד'גסד מ"קלו (ם"מכסמ) . 'ס סדוק ד'כס סידקס ספל פ"%
 ךו6 כ'6ו 'סוד .ו"וו תופכ זמכנ קכ 5רקכ 6ודסכ כתכנ 5
 סמכ סוטקס) ןיסו ."5 ס)מכ ד"כס סדוק '0 סידקס) רטס6
 ןלו .ססרבסמ :ונ6 ספכמס כמ5 "סו יכנ לוע) כ"ג 'פמ 52
 ס'ע ספכל ספט ןפנ ס"סכסו סלע 95 דקפ 'ו יכג ןמקנ
 ל'כ | ד'כו 6ןכ 'סו רמ5נס מ"כד מ"ק)ו (ם"מכסמ) ךלוסב
 'ס. סדוק  סנועפס .ל'50 כ'כ5ד 5קוד וינפלפמ ךסמנ וניפסכ
 ביטמס 'סו 5)ו 'ס לָטמיו כס ןוגל ןונעו לוכוד ת)קפ 6וססכ
 95 ךכל .ןינע ק)קת תמלכ לוס ילסו ןינע ע3מ6 ותועמסמה
 כוכמס ו'וו 5יס ססכמס :למ6 'סו לכ6 ד"כו 6וס0 וכ זפכ)
 'סו .כ'יעו סיקכסכ וכנסש 'וגו סטמ :ומוקיו וינפ5טמ ךסמנ
 עודו6 61 דע וכו יקקנ ונ5 סכ י"טכיפכ וגו ססכמס 6
 דמלל ןסכ) 4 סטרפ ךממס י"סרופ 'וגו דקפ "סו ןכו וכו כלל
 תוכוס) :דקפ 'ס1 לט "וו טרופ י"טכד מ"ס וכו .טקבמס :פכ
 כיקכ סכרדסו ללכ ויטפלט5 ךטמנ 63 520935 סכעמ) ךטמנש
 69יש סדוק כיעמס תפפכו 'וגו ריטמס .כ"קלו "וכו 82% טמסס
 סממסס ןעזנ י"סכיסו .'וגו סכפ רתטס ןמכו ס"מכ טמטס
 יפק ₪ ריטמס 'סוד רמוטכ ב: ק'ודו 'וכו סוטלוט סנכלו
 כ"קסו סכעופ 62 עונו ץכ60 לע 62: םמטס וינפנט 6
 סדוק כגכ כמונכ רוטמס 'סו .ק'ס 536 רוטמס רעל 63ככ
 לע טמפס 69יכ סדוק רתסס םולטמ 606 רעול) טול 932
 , לכד) סיפוכי סמו סיתקסנ ווסו ס)וכ 6501 ספקו 1 : לפס
 ןומתפ .סס) .סוסו 650 פ"ע6ק .תופרס> ספוכ סיס ס"כקסד "יו
 מ'קכ (ם"מרסמ) . ל"םכסמ .סכוטתכ וכזתו 65 ס"פ6 ספ

 ל טי תישארב

 לעו םדס"יילע רימה
 "מ הוה תאָמ  שָאְו תיִרְפְ
 םירעה"תַא ךפהיו < :םימשה
 דִלָּכ תאו ָכְּכִהִלָּכ תַאְו לאה
 : הָמְדֶאַה חַמָצְו םירעה יבש
 יקתו ויִרחֶאְמ ותְשִא טכתַו <

 מ אָתָשֶאְו אָתיִרְפ
 + אָמְש ןמ < דק
 : אטנרק תש פו הכ
 אָרְשיִמ לָּב תי לאה
 איור .יִבְתָי לָּב תי
 207 סמ

 אמה תוהו יהורתּבִמ
 אתלמר 2

 םירוטה לעב
 -וסש6 פכתו (וכ) : סכפ6 ימי 'גכ ותמו ₪655 םילוכ יס

 . ישר

 ילפטכ .קונענ . םודס לע ריטמה : וכיד א םיכו
 תדמוע סנכלסט ספפ סלע רסטס ומכו רמסנמ ומכ ב
 סממל ןידכוע ססמ ויסכ יפ5 סמהס סע עיקרכ
 סויכ ססמ עכפ6 ס5 ס'כקס ךמפ סנ30) ססמו
 סנכנסשכ סלילב ספיס וג6 סילפוס סנכל ידכוע ויסי נ
 סי סלילכ ססמ עכפס סו . ןוכלק .וכיוס 55 .סלטומ
 "תלפומ .סמסססכ .סויכ סיס ול6 םיכמו6 סממס ידכוט
 עלכפנו סנע למפס ועכו ביפכ ךכ) סיככס ןכויס לל
 'ונו ריטמח : םילטומ  קנכלסו סעקספ סעטכ ססמ
 םפו םילפג סכענו ר לקמ סלחסכ . שאו תירפג
 ןכ רדל םופכקמס ךכד . 'ה תאמ :(םלסכ 6סליכמ)
 (₪ 6'מ) דוד רמס ןכו . יטנ רמס שלו ךמל יג ומכ
 ןכו ילכעמ .למ5 .59\ .סכימוד5 ידצע קס סכמע וסק
 כמ6 ןסכ ף6 .יטמב כמס סל\ ךלמס ספכ םולוכסס
 לפס סוסו . םימשה ןמ : ותפמ במס לכו 'ס םלפ
 פסופ סכטכ "וגו סימע ןידי סכ | יכ (ו כויל) כופכס
 סודסל סמעמ ומכ סיפסס ןמ 26 ססילע סיכמ םוילכס
 יביטממ סנס (זפ םופש) סיפטס ןמ ןמס דיכוסל לכככו
 םירעה תא ךפהויו .(סכ) : סימפס ןמ סקל סכל
 סלעמלמ ןכפסו דס6 עלסכ סוכשוי ססעככס .'וגו
 + "ומ ולי מלט  םימלסכ (םכ כוופ) .כמלכט .סעמל
 : עו לק חוילספפ . ןירחאמ ותשא טבתו (וכ)

 רַעְד ןופ גְנּוצאַרְפִש אר נוא הפס פת טעָמש =

 ןוכוכס ונויס 5 ו"טכיפד 501 סיתסכנכ סודסכט .סנכלו סממ ידכוע ₪91 ןכ וכמ6י פומוקמ כ6טכט סנכלו סממ ידכוע "רד
 ל"ע ןמנע לט סיככדמ 1052 .סז ןוכל ךויט . םומוקמ .ר6ככט ןקוס לע סגד )"ו .ןמנע לע .ןכ וכמ6י סודסכט ןקומט עמטמד
 :סירכד 'וגו כיטמס ל'ק (ט"מרסמ) . ךונבס ביפכ 621 ריטמס כיקכ סמל י"טר> סטקד ך : ןידודה וכטכ סטענ וכפי דמו
 ןוכמלמ ספיסטכ פ"ס 626 סילקלמ כיתכ 5 סמ ל"קד זך : 'וכו סליקתכ .פ'9 לטמ .וני6 תוכפג 1 26 סז | סילפוכ
 5 ווכוק6מ .פופל) 5יס תופטר .וכוכעכ ק)ננ םוסס .רססמ סרכוס ספיסט עול לט ווכסלמ םרופ ל"טרסמו . תעכמ סקוכ

 ו ט'ע :שוריפ טיע שוריפ
 = טיִמ טָּבייִרֶש ישר . ץֶלאָז דנאַמַש ןייא ןיראווג טרעק רָפ טאָה רֶע נוא לאה םיָה תא ופה! (הכ)
 אוצ .טאָה טול דא ןעְד טְניְִניִִנ איז טאָה ץֶלאַז ןולּפ םעְר ראָג נוא רֶכְנַ ָּכת טעָטַש עָלַא איד

 םיחרוא איד אוצ ץֶלאז ליִסיִּבַא ביג טָנאָזִנ ריִא איִד ןופ רעְציִז איד עָלא נוא םיִרַה יבשוי .ָּב תַאְו |

 ןָטְכעַלְש נאה פעְדליִפִש טְרָפְנְעִנ םיִא איז טָה
 . םאָטָש רעד ןיפ ןָנְנעְרְּב ףוא ףוא וטסְליונ גָהְנֶמ
 זיִא סע זַא ןיראווג טפארטשנ ףוא איז זיא םורר
: . . "7 , 

 = פשה זכו : ץֶלאַז-דנאָמש ןייא ןיראוָוְג ריִא ןופ

 ןופ ביי םאָד נא ייִרְחאִּמ ותשצ פה כ) ?"רָע
 טניס םיִא רָעְטְנּוא ןופ ןיּבעְנְנ קיִלְּבַ טאָה מול =
 זוָא אי נוא חל יִנְנ יו טול רַעָטְנוא ןופ עָמ

5 



 [ 9 םק
 יפא לע י תא חכ
 2 לעו הָרומעו םודס
 אַרשיִמד אעְרַא יִּפַא
 את ק קיל אָהְו אח
 אָנְנָּ אעראד
 הוה טכ : אנותאד
 יורק תי יי תּולְּבַחְּ
 תי יי רד אָרְשיִמ
 טול תי חלש םֶהָרְבַא
 ףפה דּכ אָתְבַּפַה רונמ
 בָתָי הוה יד איורק תי

 ;הב
 חכ סג ו פוכונ סנשיו אה

 םירוטה לעב
 ליסתמ. קוספס ..'ונ\ 55 .םמסס : םיכזפ יס 'מיוד

 י'שר
 סקקל םלטכו סלטס םכמכ (כ' / חלמ ביצנ יהתו
 גסנמס ף6 ל"'6 ולנס סימלוסל חלמ טעמ ינמ- סל .רממ
 .רוטיק (םכ) : זס סוקמכ גיסנס) לכ ססס סוס עכס
 .ןשבכ + : זפלכ (טקקספדנסרב) פ'רומ ןטע לט ומיה
 ןסככ לכ כו .דיסג סינ36. םס | סכ | ןיפרופש .סרופמ
 (ל') .םהרבא .תא םיהלא רכזיו (טכ) : סלוסבט
 עדוו סוגי סוסמ 1 סכזכ פול לע ססלכ6 לס וסכוכז וסמ
 סולפמכ ססככס למסש עמשו ססרג5 לב ופפס סרפמ
 וילע ספ סוסק ז לכדס לג 6לו ליס יקוסל סלש לע

 6'סכ

 ספ 56 "וגו סרכ5 :סנקמ יעוכ ןיכ בור יסוו :וָּכַג י"טסופס
 וגבסוו וס וככ6 סרפכ תולג) 19 סיס 15כו) 635 סיס ל

 ט'ע שוריפ
 םֶהְרְבַא טֶרעְדַעָפִג ףיז טאָה רַע :נגא רקיבב םֶחְרְבַא
 -- יי יִנּפ תא םש רַמִע רָשֶא סִקַמַה לא איִרַּפ רַעָד ןיִא

 רַפ נאַמְשִג ןָמְראָר יא רעפאו) טרא סעד <
 טי טאַה רע נוא הדו סוס יִנָפ לע ףקשיו (חב)

 נּוא רכה ץֶרָא יפ לָּכ לֶת הָרומְע נוא :םודס ןנעק
 רֶע וא אוג ןולפ םַעָד ןופ דְנאַל םעָר אנ ףוא

 גוא ןָעְבְּכַה רוטיקּכ ץֶרֶאָה רופיק הל הנה ןחעזנ טאָה |

 יוזא דאל םעְד ןופ ךור ןייא ןנְנאַגְג ףוא זיא סע
 נוא יהי (טכ) :ןֶבּוא ףלאק םִעְד ןופ ףור רַעְד איוו
 טֶה טאָנ זֶא רָבְּבַה יִרָע תֶא םיִהלֶא הש ו

? 

 1 .. ארה טי .תישארב :

 םהְרְבִ םכשיו :  חלמ .ביִצנ
 םש דמעְרָשא םוטמהילא רֶקְּבִּב
 לע ףקשיו 2 : הָוחָי יִנפיתֶא
 ץרָא יִנְפּכ לעו הֶרמו םדס
 רטיק הָלע הנהְו ארו רָּכְּכַה
 ןָשְבְּבה רֶטיְִּ ראה
 רָּכְּכה ירעדתַא טיהלא הַחשְּב
 הלשיו םֶתְרְבא"תֶא םיִהָרָא רכזי
 ךפהְּב הָכַפַהִה ךותִמ .טולזתַא
 0 מל ןהָּב בָשִירָשֶא םירעַהדתא

 ינפה
-*'' 5 

 וקו מכ +

 . דנג םוכרכ קחסשכ יסיו .ט םפוחנמ רעיק סלע .

 םי'בשר שוריפ
 תעדל . ףקשיו (חכ) : אמוחנתבו הבר א תישארבב :אוה

 םימכח יתפש

 רמסנט סוקמ לכד (ם"ממ) ך- : ל"כע עיכת 5) סוכוקפמ
 ס95סו סעוכו9 ךכנוסש ופופ לע סלמסנ סרוכזסס 35 רוכזו
 לכס 'ס סרכזיו סלסכ סגו "וגו לכ 5 סוכ36 רוכזו ופכ
 סוס6 רוכזו פ'3 עול סעוטוו  ססלכ5) סרוכוס סוסו ןפכ
 סכוטס עול) ככז "כ ססככ6 6 ע'עו סעוטו) ךוכ'ט טו 6
 : "קו ססלכ6 סע ןמכ ססככ6 פלו ססלכ5 6) ססעס
 רכמ 5 .עודמ לולס) טו סו לכ לע 2 ס"6כסמ ספקסו ז
 וקדלומ סוקמו = 15926 ת5 כועס ססרכ5) טו) סקעט סכוטס
 ונוקוכר) סנעט סז ןופס ג'לו| . ךלסס סוקפ לככ וורח5 ךלסו
 תכוט) .סוס 6) ססככ6 ספ עו) ךנסט מד רמו) םיד ל"
 ומכ ופו5 5ןכ טכוו ססככ6 פומו סלל ןתכוע) 605 ססככ6
 ותכולסק ןויכ 15 סכוטל סככה פיס ותממ סכטמ ןתו% .ס)וג 50
 1 סכטס ןככ ןוממכ ויניע ןסנס .ןויכ ססככ6 6

 ש 4 שוריפ

 םהְרְבַא טקנעְדְג טָה טאָג ןוא סֶקָרְבִַא תֶא

 ןופ טול טקישג סורא טה וא הבה ומ טול
 < פול הב בשו רַָא סיעה תא ופה גנורעק ראפ םַעָד
 םאוו טע יש איר ןיִראוָוְג טרעק ראפ זיִא סָע וא
 טה טאָנ טביירש ישר . ןיסעזג אייז ןיִצ זיא "טול
 ןאמִנ טאַה רַע סאו הָבּומ יד מול וצ טקנעְדג
 סֶהְרְבַא זַא טרעָהְג טאָה רש סאו םֶתְרְבַא אוצ

 ןיימ זיא איז הרש ףוא םִיְרְצִמ ןיִא טֶגאְוג טאָה
 ףאו איד ןעוננ המ טיִנ טאָה רֶע נוא רָמְסַעְווש
 םּורָד םֶהְרְבַא ףוא טאַהְנ סה אָה רע םּוראוו

 תֶא תַלָשַיַ
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 ליִצְמ םיִא טָה גוא מאה סַח םִא ףוא אנ אה



 רהב בשיו רעוצמ טול לעיל
 אָרִי יִּ ומע ויִתְנְב יתשו
 * יתשו אוה הֶרעַמַּב בָשיו רעוצְּב
 "לא הָרְיִבְּבַה רָמאַתַו * : ויתנב
 יא שיאו ןקז .וניִבָא הָריִעַצַה

 לכ .ךררכ ּונילע אוכל
 וניִבָאתֶא הקשנ הָכְל 1 :ץֶרָאְה

 0 8 0 7 ו

 אריו מי תישארב

 ץֶרֶאְּב

 היחְנ ומע הָבְּכַשִנְו ןיי
 ןיי ןהיִבָאהתֶא ,ןיקשתו * :עדז

 םיבשר שוריפ
 אדי יכ (ל) : ואל םא | ולוצינו הרשע םש אצמנ םא
 ול היה אלש אלא ךאלמה וחינה אלש , רעוצב תבשל
 ירבד םייק יאנפ ול היהש וישכעו הרהה טםלמהל יאנפ
 ןיא שיאו (אל) + ריעה ךופהי ילוא רהב תבשל ךאלמה
 : שא לש לובט איבהש ךפהנ םלועהש ויה תורובפ , ץראב

 םומכח יתפש
 ימ סעד חיגס ךי6 סומת) שי לכ5 ס'פכס כפכ ך : ק"ודו
 ךוקמ 6 סרעעכ ןוי ססל .סיס ןוונמו סכר תיס6רבכ רמסכ
 וככ תעד ספפתו תולעמכ ןקוש סיסנוכ ויס סככס סס) סוספ
 סטנד סזמ ספרנמ 'וכ ןיעמ סס) ססענ רמ5ט ןומיס לכ ןדוי
 ספל מ'ש תונוכ ספתפס סלילככ טכיפ י"סרו ונזוכתנ סומכ

 וככד) וכופס י"טב פעד ןלופו סופט סט 6521 וטווכפנ פוא =
 םולוס) ודכ ןיי ס"כקס סָס ןמוז ונווכתנ םוגז ככד) רמו6ס

 ט'ע שוריפ
 לו (ל : םודס ןופ גְנורעק ראפ םעָד ןּופ ןעוג
 רָעוצ טאָטֶש רֶד ןופ ןְֶנאַנְג ףוא טול זי רצַמ ₪5
 גְראַּב םעָר ףוא טָצַעְוַּב ףיז טאָה רַע נא רב בש
 ןעוונ ןנעז רטכעמ ייוָוצ :י עָנייִז נגא ומע ויתּונְב יִתְשּו

 ָךיַז טאְה רע /םּוראוָו רעוצב תכָשָל אַרָי ִכ םיא טימ

 טְניִחאָנ וָא סע לייונ רעו ןיִא ןָציַז גצ ןְָכְראפנ
 רֶע נא ויִתּונְב יִּתָשּו אוה הָרעַמּב בשיו םּודָס ןצ ןַעווג

 אייווצ ַעָנייז טימ רע לייָה ןייא ןיא ןיסַעַזג ו
 "₪ָח יז נוא הריצה לא הָריִכְבַה מאו (אל) : רָמְכעַמ =

 וטיִנָא עָטָסְנְגּי רַעָר וצ רָטְבאַט עַמְצְלִע יד טנא 2%

 רמוא 0
 רֶדיִק ןיִּבאַה ;ילאז רּמ זָא הֶלּוְּחַתַא דנא ןאָט

 טינ ןילעוו רימ זַא נוא טל ויא רָטאָפ

 ןוש טעו סע ןעָב ןאָט סא ריִס ןלעונ ןעד ןעוו
 - רע טעו רַעָמאָט .סּוראו) ןייז טיִנ טייצ .ןייב

 הי ה-7 קלע ש-א : + ב . 0 % )4. ,
 *ו .-* ₪ 2 יעצ" 4 ה 5 2 שי 2 וע

 ב

 5 ל ל 0 5%
 : אָרּוטְּב בָתו רַעְוצַמ

 המ הָתָנְב ןיפרמו תֶבָשְל
 = םּתְמְל לָחָד ירא
 . אָּתְרַעְמְּב בַתיו רָעְוצְּב
 : ּהתָנַּב ןיִּתְרַתְו אוה
 אָתְּבַר תֶרַמָאו אל
 ביס א אָנובַא אָּתְרַל
 אָעְרַמְּב תיל. .רָבְגּ
 חראְּב אנ לעימל
 אתיא 'בל אערא לָּכ

 אָרְמַ אָנּובַא תָי יקשנ
 םיקנו ּהָמַע .בּוכָשְנְ
 :> ןיִנְּ אָנִבַאִמ
 ןֶהּובַא תי ןאיקשאו נל

 ארמה | םירוטה לעב
 :טמטס 65יט .סדוק ןיליע 'ס ךפסש דמלמ 6'סכ סייסעו
 יכג סכ סוי ךלדל ןכשס לכ ךכדכ סכסעכ 'כ . ךכדכ (65)
 כ'ז וכפ6ט סמ וסח ןלסל % סטמס .םיפפס ןפכ סמ וילט
 'כ סרסמכ 'נ . סיסנו (25) : ויפטס םכ6שכ םויכטכ ו6קנט
 וטטס דמנמ סמסכסמ םיככנ 59 רלפו סוס סיסכו ךדישו ןשכ

 י"שר

 רעוצב תבשל ארי יכ (ל) :וילע ס'נקס סח ךכיפל
 ספו . ןקז וניבא (פ) : סודסל סכולק .סקיספ יפל
 : .דיפוסל קוספי ו6 סומו ממ יתמיס | ויככפ סל
 = סלוע וס לכ ןוס ו .ץֶראב ןיא שיאו
 . 'ונו ןיקשתו (ג) לוכמס = רוד .ופכ
 בכשתו : ו ונע ןסמ ל ה סלעמכ ןסל ןמדוכ

 טיע שוריפ
 ןיינ ריֶלּומ ןיִרעָה ףוא טעו רע רעַרֶא ןיִּבְרטְש
 ראפ טיִנ זיא ןאמ ןייק נוא ונילע אוב ץֶרַּב ןיִא שיִאְו

 זנוא ףוא ןעָמּוק לאָז רֶע דִרָע רעְר ףוא ןיִדְנאַה
 טל יִד ראָנ זיא רֶרָס רעד יו וזַא רצה . כ
 טל יד ראָנּזַא טֶנייִמְג ןְבאָה אייָז טָּבייִרָש יישר

 הכל בל) :לּבָמה רוד ןיִא איוו וזא ןֶראוָנ בורח יא
 ןעסנירט ןֶא רעַמאָל ןָי וגיִבָא תָא הקשנ ןיינ רעָמאָל

 ןֶלעוְנ ריִמ נא וסע הָבְנִָּנ ןייוו טימ רָמאָּפ רעזנוא
 רימ וא ויט הפו ןעָמאָ איב םיִא טי ןניל

 וניִכָאמ |

 הלילב

 דה | +ץ-ז

 : רַעָרְנִק א רָמאָּפ רענּוא ןופ ןְרַעָנ רע ןֶלִעונ
 ןא ןֶּבאָח איז נוא אוה הָליב זי ןָחיִבַא תֶא ןקשפנ (גל)
 טְכאָנָעָניִּבְלַעְזיִר ןייונ טיִמ רָטאָפ רָעייִז טקנעָרְטְג
 ייז טה וא ןאָשנ נא טאָה הְבְקַה טּבייִרש יישר
 ייז ןופ לאָז סע יב ללה רעְדווא ןייונ טקישנ וצ
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 בכְשתו | עדי לאלו אָקּובָא םע
 : ּהמיקְּו ּהָבְכֶשַמְּב
 אָמְְּב .הָוהַ דל
 | רמאתו + תֶרְמָאּו = "יִהורְתַבְ
 אָה .אתרל א אָתְּבַר
 סע אָשַמַר תיִביִבָש
 אָרְמַח הָנקְשַנ אָּבַא

 אווה
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 הָדָיְכְּבַה אָבּתו
 עְרָי"יאְלו היבאזזתא

 תֶרָחמִמ יהו 0 :הָמּוקְבּ ּהָבְכָשְּב
 .ךמהריעְצַהילֶא ה ִכְּבַה

 ןיי ונלשנ יבאזתא שמא יתבכש
 היחנו ומע יבבש יאבו הלילה"םנ

 הָלְיַלְב ג ןיקשתוי*:ערזוניבאמ ב ה בש , . יִלָּעְו - אְָליִלְּב פא
 םקתו |" קא אּוהה : נב | אָנּבַאמ
 ה ףא | ןָאיקָשַאְו הל
 עדי "אלו ומע ב בפשתו הריעצה תָי אהה אָיְילְּב

 -|- הָמע תַביִבְשּו אתרעז יתש .ןירהתו ל + המ גקבו הָבְכָשְּב יפני 5
 תונב . 8 פוירוס גכ רימ טפוקנו א*ה ּהָבְבָשִמְכ עַד אל

 ןהובאמ טול = תַנֶב | ןיִתְרִּמ ןאידעו ול : ּהמיקְב
 םירוטה לעב

 כמונ ו"5וס לע דוקנ .. סמוקכו (נל) : סמסכ סשעמ פו תמצ
 גטו קס וסנטט דועכ סולק 2 וקו סופט '\ סדוק ומע סככסש
 'ו 553 535 זפוכ סט סככט 53 .תוכ 226 ס סמוקכ עדי 65 ןכ

 ישר
 יפל .סכיענ ומפ ככטסו ביסכ .סליעלכו . היבא תא
 סילע .ךסימ .סתדמנ ו ₪ל6  תוכוכ  סמתפ לש
 סונזכ סמספמ סמוככ ל35 .ססונג םריפ 9לו בוחככ
 וכסו) דוקנ סליככ לס סמוקכו < סרופמב בותכס סמסרפ
 כ'פעלו ט עדי סמוקכמ למול (ספוקכו ככ 99 ּוְסְכ
 פוסס ימ לכ יול 5'0) . םופסלמ ינמ ליל .רמסנ 95
 ופופ סיליכלמ ףוסל תויכט לט .סומלוכ סל פוסל
 סעסס ץקס פ'עפ .'וגו ןירהתו (₪) : (ולככמ

 ט'ע שוריפ
 זיא יז גוא הָריכְַה אפו תוָמּוא איווָצ ןָמּוק סורא
 זיא איז .נוא ָהיִבָט הֶא נו עָטְצְלְע איד ןעָמּוקג
 רע נא הָמוקְבּו הְָכַשְב עי אלו רמאּכ ריא טיס ןנעָלָ
 ףוא רי ןופ נוא ןֶנייל ריִא ןופ טֶסּוויִנ טיִנ טאָה
 סער ףוא ןַעְוג זיא בוא פפה (דלו ןייִטָש
 טֶנאָזְג טאָה הריצה א הָריִכְבַה רמאּתַו ןנראמ ןֶרְדְנַא

 תֶא שָסָ יִתְבַנש ןונ קה עָטסְנְּוי רעד וצ מצעי
 יטקנ רָמאָפ ןייַמ םיִמ ןַטְכַנ ןיגעְלג ןיֶב היא
 עָנִטְנייַה ץימ ןקנירט ןא םיִא רעל 6

 50 ו'יוכ וספכ 6" םי6 ריכי סכטכ סקסו כיסכד נייס תועס
 ןס סליעפס (ד5) : ספוקכ פדי ןכ לע תוטס ו 005 ד ₪ סמק
 םיגלפ 691 סיס ןטיס ךל כמו) סניט עכפמ) ס"ס .  שמ6 יתכככ

 םימכה יתפש
 61 כיתכ 5סו ק'לו מ |: יתכתכ )"נכו תומוסס 'כ .טסמ
 סמוקכו סככעכ עדי 5 סנקתמ ל"יו סמוקכ| סככטב עדי
 סטעפ סמ רכונ סיס ןיי תותס) ליקפססכ ונס כי ךכ לחלו
 סמוקכו .דיתכ סמ) "לו (6'ג) . ל"טכסמ . סתט ס'פסו
 עדו 2 96 עדי ותטממ סמוקכ ופדופ 3 "יו עדוכ .רמספ
 סעוקכ עדו ץ"פלד סז לע סטק ל35 (ם"מרסע) . סלעבמ
 סנכטכ עדו 65 כוקכ 50 6קכוד) 5ימוק סכדסו .ופטממ
 כ דוקנסו עדי 59 ותטממ סמוק .סעמנ 1 ס 5:5 סמוקנו
 וטוכס) כ"ג ל"'5ט ומכ ספוקו סכוכמפ ו עדונ כ"חסכ רפול

 ט'ע שוריפ
 םיִא טיִמ גיִל םוק וא וע יִבְכש יִאבו ךוא טכאָנ
 -רַמאָפ רנו ןופ ןרעְנ רֶדְוְלַעְוו ריִמ נא יניִָאמ הָיְַנ
 יי זָחיִבַא תֶא אּוהַה הָליִַב םָנ ןיקשתו הלו .- ער

 א א נוא ומ יי הי 5 וו טיִמ רָמאַפ
 םיִא טיִמ ןֶנַעָלָנ זיִא נוא עָמְסְיְנוי יד ןנאטשג ףוא
 ןופ טָמּויִג טינ מאה רַע גוא הֶמּבו ָבְכשְב עדי אלו
 = | תינָּב יפְש זרה ןיימש ףוא ריִא ןופ נוא ןנייִל ריִא
 / רָּפְכִע יינָצ איר ןראָג ןֶנִאָרְס ןָנעְז אייז נוא פול
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 דלתו * + ןקיִבאְמ טול-תונֶב
 בָאומ ומָש אָרְּו ןב הָריִכְּבה
 :  םויהדידע  בָאומדהֶבָא אה

 ןָּב הדל .אוהייםנ הָריעַצַהְו "
 יינכיבַא אוה ימעְרּב ומש אָרְקתו
 םשמ עַפיַו * כס : םויהידע ןומע
 "יב בשוו בָגָה הֶצְרַא םֶהְרְבַא
 רמי :ררְגְּברניו רושןיבו שדק
 יתחא .ותשא הֶרָשְילֶא םהְרְבִא
 רג ךלמ דָלַמיִבָא הלשיו אוה

 . סט םוירוס סע ק'כ יפפ ןכ . 5: תוירוס ח) ק'כ 3(וופ 5 ל הקו

 םי'בשר שוריפ

 פ1

 ץ/ -- זל - ןקובאמ
 - חמש תָרקּורְּב אָמַר
 ןוהובָא  אוה במ
 : ןיד אַמוי דע אָבְאומִד
 איה ףא .אָּתְרְעַזו חל
 ּהָמָש תרה רָּב דל
 ןוהוב) אוה ימְעַרְּ
 אָמְי .דַע ןומע ינבד
 ןָמִתַכ למ א : ןיד
 אערַאְל = .םֶהְרְבא
 קה מ בימיו אמורה
 בַתותֶאְו אָרְנַח ןיִבו
 רמו ..ב.- :.. ררגב
 הָרֶש לע  םֶהְרְבא
 איה :יִתָחא  ּהַתִֶא
 אָכְלַמ ףךלִמיִבַא חלשו

 ררגד

 ימי דע םויה דע לכ ןכו . השמ יטיב . םויה דע (ול)

 םימכה יתפש
 סמיק ןולס סכוכסמ סג ו) עדונ 5ניממד ול עדונ סמוק תעטבמ
 ןוכ = יקופס) כ"ב טדי סמוקבכ רמול "ער שמו סכוכט 6

 סעגר) ןנוענכפמד ועבכ + : ק"ודו עדי 5 סמוק סכוכט
 יקכ .ילופכ 0965 לוס ליסו ת")דכ | ןסודע .ןוסרונ טו . טנטמכ
 סמ) סכק סוס 'ופס לעו כ: יפכ תודע )5 ןקנוו סוגלת
 לסלמו 'וכ = 6'ד 5וכס ס'מו סכרס קומל 6וסש לגל ךנס

 . םהרבא םשמ עפיו (פ) :ול
 'ג) ב

 ט'ע שוריפ
 הָריִּבַה דל ול) + רָטאָפ רֶעייַז ןופ והיִבְִפ טול ןופ
 כמ ימש אקו ןוזא ןנווינ טה עָסְצְלָע איִד נוא ה
 זיא רָע בָאומ יִָא איה בָאומ ןמאָנ ןייז ןַפּורָנ יז טאַה
 סורא ןמוק םיִא ןופ רֶמולְּב בָאּומ ןופ רָטאָפ רעד
 זיִאנאָט ןניטְנייַה ויָּב פה דע םיִבָאּומ הָמּוא איר

 איִר נוא הָדִצִהְו (חל) : ןֶדְנאַה ראָּפ הָמּוא איד =
 ןוזא ןָנוויִג ךוא טאָה איִז וב הָדְלְי אוה סנ עָמְסְנְנוי |
 אוה יִמַ ב ןַמאָנ ןייזְַפּורְגְנָא טאַה איז נוא מש יבמ | =

 ןומע יִנָּב איִד ןופ רעָטאַפ רַעְד יא רע ןוטע יִנָּב יִבָא |

 םיִנומַע הָמּוא יִד סורא ןָמּוק םיא ןופ טֶסייַה םאָד
 ןדגאה רפ חָמְא יִד ויִא גאָט ןָניִטְיִה ויָּב פימדפ |

 בְָנַה הָצְַא םֶהָרְבַא שמ עסיו (א) : טלעוו רַעָד א

 ו ףתנ וצ נג םורָא 4 ןפ טָאָה םֶהְרְבא גוא

-- 

 וככמט  הקרטכ
 ויסוככ לע סכמ עכ ספ וילע 55 פולמ .קקכסה) "7 ,(ל

 לככב יפ) ססבוטכ 90 סהלכ לע 608  םוסכ לטנ

 יישר
 ופימוסו ןמפעב | י וטלש רל6 .סנומסכ ססיכמ סלכעסמ
 : סנוטסכ ספיכמ וככעפנו ןוסל (ןסודע 6"ס) ןסוכע
 יס סיכספפ סמסכיפ סעוע ספיס 6לפוז . באומ (זל)
 סשמ ימיכ רכט .סלכקו סיקנ לכ ופסלק סכיעל לכס
 לכ  סכ רגקס %6 ('כ 0 ןומע :ינכב .כמסכב
 ליפס ןכע5 לכס סכ סחלו 555 פל ריסוס 5ל כפומכו
 סטמ 5 עסג סינפסו  סילכועס וקספו - סיכללס

 6. ןלכ . םחרבא .רמאיו (כ) :
 לע . ותשא הרש לא : ןכ י'ע .סעלפ סיכ) סקקול

 כ פע שוריפ
 זַא טֶבייִרָש יישר , טויז םּורד ןייק ויא סאו דָנאַל
 בּורַ ןנַעֶז טעטש איִר זַא ןהעָוג טאָה םֶהָרְבַא
 םיִרְבּוע ןייז וצ טרנ !ִהְג ףוא ןְּבאַה סע נוא ןראונג
 תַסָנְכִה ןויז םיוקמ טנאקנ טיִנ רע טאָה םיִבָשְו
 ןטראה ןופ ןגוצִנ קעונא רע אה םורך םיִחְרוא
 רָע ןיִטְראַר ןופ ןיִגוצג קעווא םּורר זיא רע רֶדָמ
 ףוא יא סֶע תָמִחַמ טול ןופ ןרמייונ רע די לאו
 ןנעָלִג זיא רע א ער סש ןייא ןנְנאַנְג סורא םיִא
 טָצְעֶזַּב ףיזטֶה םֶהְרְבַא נגא גש רָמטְכעָט עָנייזטיִמ
 רגב רוש ןישיווצ נוא שדק ןישיוָוצ רוש ויבו שרק ןיב
 : רֶרְג טאָטֶש רער ןיא טְנאווָנ טאָה רֶע נוא רב
 נאג סֶחְרְבַא טאָה תשא הֶרָש לֶא סֶהְרְבַא רָמאַ (ב)

 9 רָמְסעו ןיימ יא יז אמית יִתוחֶ כ יו ףינ ףוא



 : הָרְש תי רבה
 ןמ רמימ אָת
 לָמיִבַא תול 4

 רמו אילילד אמלחב
 לע תימ תא אָה "הל
 אָּתְרַבְדִד אָתִתִא קסיע ן
 : 'רַבָ תַתֶא איִהְו
 בֶרְק אֶל .ךלָמיִבִאנ ד
 סה יז רַמָאְ ּהָתָול
 : "לומקת יאבז א
 יִל רַמֶא אּוה אָלַה ה
 ףא איִהְו איה יִתָחַא
 אוה יִחָא תַרָמִא איה
 יִּבְל תּומישקב

 תואכזבו

 םירוטה לעב
 ססלכ6 סג .יתו6 גכספ .ס6 'יפ . גלספ קיד5 סג יוגס (ד) :סכ

 יישר

 "וגו ןוכס קקלס 55  (ד 6'ם) וכ סלויכו
 ברק אל (ד) : לע ןופלכ ססינס . סימס ומ

 עוגנל ךיתסנ 9 במלכט 7 וענמ ךללפס , הילא
 קיל לוס ספ ףל . גרהת קידצ םג יוגה : ספ

 . פע תולפ פפ ןס א'ת
 . סס :וכפ ספ ק'ג

 . וקפ5 סלש >

 אריו 2 תושארב
 .םיִמְלֶא אָבִַו * * הָרָשתֶא חסיו
 םָלְחַּב = ךָלְמיִבָאְְלִא +

 כ ץימודיק 69 פוכופכ פנומכ ₪

 193 בצ

 , הלילה ו
 < \ל

 | הטאסלע תַמ ָךנה ול רָמאיו
 : לַעְּב תלעָּב אוקו תחכלדרָשַא
 ראו הלא בֶרְה אל המי ד
 :גרהת קידציבנ יוגה יִנדֶא
 ."םניאיהואוה יתחא ילזרמִא אּוה
 יבָבְליפַתְב אוה יחא הרמאאוה

 אלַהה

 ןיקנבו
 פוס 50 . ט םוכפ 25 ק'כ יוגס ינר5 .י

 ם'בשר שוריפ
 . הילא ברק אל ךלמיבאו (ד) : רבדה תא בתכש רפופה

 םימכח יתפש
 :ל"םכסמ . כוסו סוקפל כרגל .עסכ ונממ קסכפסל .ס5ןכ סיסש
 כוסכד ודדס6 יפכק ססקס 5ל₪ ידכ טלפ) ךכלוס סמ כ
 עמסמ 5כס וללו י"טסמ סיס סעונמס משמה ךוטססו ךומסכ
 סוטנ6 לע י6קו 8סריגס לוס ךכ מ +כלק 6 ומנעבד

 לע ספנלספ לטופ ינפ ף6 סגלפס לודלו לוכמס ודל סיסע ךכ סנס סומוסס ד ךככד .ךכ ספם וגכסק
 יכגלסל לפוס ספסס ססכ רכד ל
 : לוס סיקס 'י) וכמלו יסללס סלל תס (סילומס יעולו

 : טיע שוריפ
 תושר ןייק הֶרָש ןופ רע טאָה אָד טְּביירש יישר
 ףוא לא איז נוא ןיי םיִּבְסִמ לאו ו יִז זא ןָמּונְג טיִנ
 טעו איז זא טסווינ מאָה רֶע סורא ןֶנאָז וזַא
 לאַמ ןייִא ןוש זיא אי ןעָ ןייז םיִּכּסַמ טיִנ ףורד
 רע טֶה םּורד הָערַפ וצ ןראּווְג ןֶמּונְנ םעָד ךרוד
 (אוה יִתְזַא) טנא ןיילא טֶה וא טגערפנ טיִנ איז
 רד ָךְלָמיִבִא וא הָרָש תֶא חַקָיַו ררג למ דלפי הָלָשִמ

 : הָרָש ןַמּונְג טאָה נוא טקישְנ טאה רג ןופ ענק
 ןופ ףצלמא נוא ז הָיל םּולָתַב ָךלמיִכָא לא חל אביו (ג)

 רַעְר ןופ םּולָח ןיא ָךְלֶמיִבַא אוצ ןָמּוקְנ זוא טאג
 תָמ נה טְגאְזְג םיִא וצ טאָק רע נּוא ול רֶמאינ טָבאָב
 ןליוו ןיא ףֶלקל רשא השאה לע ןֶכְראַמְש טסעְו וד ןוג

 נא לב תב איה ןמּונְנ טסאָה גד סאו ןהַשא רעָד
 תיִלֶא ברק אל יי 0 : שיא תָשַא ןיָא זיָא איז
 םּוראוו טְנֶהְעָנְג טיִנ ריִא וצ טאָה .ֶּלָמיִבַא נוא

 ןריר א רי ןיִא שאל טיִנ יא אה ףאלמ רי

 ספג :וכמוס) קלט זכ סילעהו .סילמגו סידכע :סובלל . איה םג (ס) :
 ..יפכ ןויקנבו : ופסל יסימד סנש . יבבל סתב

 ט'ע שוריפ
 גיִרַהְּת קירצ סג ייגה טגאְזנ טאָה ָךְלָמיִּבַא בוא רָמאמ

 וטסוט טֶכעְרג ולי יא זיא סאו קלאָפַא וא בוא
 טאג וזא טָהְרְל לָמיִבַא טּביירָשי שר . ןנְגְרַה ךוא
 ץֶבאמ אּוצ רֶרָס ןייד וא ווא רַמאָט היָּבַקַה ראפ
 ןאָטְג וטְסאָה וזא טסיזמּוא תומּוא איר ןריל ראפ
 - ד איוו וז הְָלִּפַה רוד ּוצ נוא לּוּבַמַה רוד סעד וצ
 < .לַמָא איה ראו ראָּפ אלה (ה) : :ןָנֶנְרה וצ ךיִמ טֶסְגאֶז

 רָטְסַעיִנָש ןיימ ּזייז נאג רימ ּטָה רע איה יתיחצ יל
 טֶנאָזְג ךוא טאָה איז וא אוה יִמָא הָרַָא אה םָנ איה

 טביִרְש יישר . רָרּורְּב ןיימ זיפ רש םֶהְרְבִא ףוא
 ְךיִא .טְנאָזג טאָה ךָלָמיִבִא זא זנוא טיי איה סנ

 סאו איד גּוא טְבעְנק עָרְעייַו טוערפג ּבאָה
 עלא ןּבאַה ןלמעק איר גוא ןָלוייִא איִ ןיְּבייִרט
 טיִמ יִבְבל סתִּב רָדּורְּב ריא א םֶהָרְבִ זַא טֶנאָזג

 םיִמ .נּוא יפ יקנו ץראה ןיימ ןופ טייקַצְנאנ
 = ףַא .אָה תאז ית טְנעָה עָניימ ןופ םייקנייב
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 םלַחְּב םיהלָאַה ּויָלא
 וש

 ע בָבְלַתְב יִכ יִתְעַדְ
 יל"וטחמ ךתוא ינאי ךָשחַאְו
 : הלא עָגְנל ךיתַתְנ"אל ןכילע
 איִבָנייֶּכַשיִאְהְדתְשֶא בשה התַעְו
 "יםאְו הָיִחְו ךדעב ללּפַתִיו אּוה
 תומִת תוָמדיִּכ עד בישמ ךניא

 : ףְלירָשאהלָכְו התא |
 + ספ ק'כ חיבג יכ ספ תוכמ ספ ק'כ בטס סעו . סט פוכפ 3 טףפפ

 םיבשר שוריפ
 : הילא עוגנל ךיתתנ אל ןכ לע רמוא ה"בקהש המ דיעהל
 רבדמו ילצא ליגר . םיתפש בינ ןושל , אוה איבנ יכ (ז)
 ללפתיו : ותלפת עמושו וירבד תא בהוא ינאו ירבד תא

 םימכה יתפש
 יכנס סג ל"ניסד ל'ר 1 : ל'קו סיכומקסו סולמגס ינוכנמ >

 ךכמוכ6 "מכ 5: קיסע ךיפכ ןויקנכו ךככ5 סקכ וכ יתעדו
 סכע סל יכסס 5טמס ןמ יקנ 80 ףוס ףוס פ"סו כ : ופנטב
 סוס ךממ 162 5עמס תויקנ ס"כקס כמ6 ךכ ל"יו סמינעס
 65 ספט בלופ תויס סת6 וכ 6וס ונממ 505 פלמ5 רטסכ
 עמסמ 5רקכע טרפל וגולכ ן) : ותס5 סיסע ךל סדיגס 6

 . שיאה תשא בשה () > סָכל סיכ6 וטק) 1
 ומסלפמ ימו ךלמינס ל"6) ךילע לנפסי 5ל\ ךסנשי ומ

 ט'ע- שוריפ
 ןער דָניא ןופ ןייב ןיִּב ךיִא רָמוְּב ןאָטִג סאָד
 ויִלֶא מאו ) : טריִרְג ןֶא טיִנ ריא ןיִא ּבאָה יא
 םולָח ןיִא פילחַג טנאָזג םיא וצ טאְג טה םילֶאָה
 תאו תשע דְבָבְל םתב יּכ ךוא םייונ יא יי יִכנָא סנ
 סאָר ּוטְסאָה ןָצְראַה ןייד ןופ טייקצְנאנ טיִמ זא
 ּבאַה ךיִא נוא יל וטחמ ףתוא יִכֶמ םנ שחצו ןאָשנ
 סאַר רֶמּולְּב ריַמ וצ ןִדניז וצ ןופ ןָטיִמ רָפ ךיד
 ןיז ןיא טינ רַעיְרַפ ןופ טֶסאָה אּוד וא תַמָא זיא
 אוד טסְגאָז וד םאו) סֶד רֶּבִא ןגיִדְניִז וצ טאַהְנ
 ריא ןיִא טסאה וד תַמָחַמ דנא ןופ ןייר טסיּב
 איד ןעווג ריד ןופ טיִנ זיִא םאָר טריִרְנ ןַא טינ
 ןעדניזוצ ןופ ןטימ רפ ךיִר ּבאָה ּךיִא ראָנ הָעִיִנַמ

 טיָנ ריד ףיא ּבאָה םּורֶר הלא קטנל ּךיִתַתנ אל בלע >> 1

 מאיו י : תאְז יתישע יפכ נב
 יכְנָא םָ

 < סולקנוא =
 5 דבש 5 .תּואָבב

 .רַמיִמ הל רַמָאְו ו :אָּב
 .ףַא אָמְלְְּבְי סדן
 ירא | יִלג | מד

 ָתְדבע בל תוטישב
 אנא ףא- תענמו אב
 ימָדְה יטֶחְמלמ ּךָת

 ָּתְקְבְש ה אֶל ןכ לע
 ןעבו ז : ּהתְול בֶרְקִמְל

 אָרְבַּנ תַפִא  ביִתַא
 ילציו .אוה אָיִבְנ ירא
 תיל ָאְו יחחו ךע
 תַמיִמ יִרֶא עד .ביִתְמ
 3 ליד לָבו תא תּומָּ
 ו ל ה

 ארפ+- | םורוטה לעב

 יםמכ 'ג כנפיו (() :תפז < סכגו טספ וס יכ גוכסת קידס
 דמלמ דימס ודפכ לפפתיו לפיו ומפשיו 19 דוגסיו ךדיס| 620
 :רוטסיו .וסזו ודפכ ?לפסיט ססככ6 טקכל ךיכ5 .ךלמיכ6 .סיסט

 יישר
 יכ יתעְד* (ו) : סַּכ יקעננ סלב םטסס ןמ ינ6 יקנ
 פופסל 1 ספיקפמ תימד ספ פמ6 ."וגו ךבבל םתב
 סידי םומטמ כמס סדס) ןסכ ןיפ שם סיפכ ןויקנ לכס
 קענכ 555 סיס ךממ 5. . ךיתתנ אל : (ןלכ שי
 ., סכ ךל יפפכ סלו 6וקסמ ךסופ ימ6 יתכסס 690 סכ
 (וט סיטפוט) ןכו |. סיסלפ וכסנ לו (55 ןמקל) ןכו
 סנלכקי .ספו ויניעכ סננקפ ע 6מש לוכס 6ספ לקו
 פע עדוו . אוה איבנ יב : 5 ,  סכ יקטננ סלע

 ט'ע שוריפ /
 הָפַפ 0 : ריש וצ יז ןיריר ןֶא וצ הפ ןייק ןְבַעְנג
 תֶַשָא יִד רֶריִוו רעק שיווה תשא בָשֶה דָנּוצָא נוא

 הזְּגבְמ טעו יז ןֶטְכאַרְט טינ טסלאז ּוד נוא שיא

 טיִנ יז טעוָו רע גוא ןגוא יד ןיִמ םיִפ ייּב ןרעו]
 טנייפףיד טעו רע רֶרֶא ןמעָ וצ ריד ייַּב ןלעונ

 תאז תיש
0 

 ְר .

 ו
 ףלמיבא 0

 ןנעוו עיד ןופ ןייז ללפתמ טיג טעו וא ןָּבאָה
 נּוא אּיִבְנַא זיא רָע א איה איב יִּכ ריד ָךיִא גאז
 = לפח טֶריִרְנ ןֶא טיִנ רי ןיִא טְסאָה וד זַא טסייונ

 < גד וא הע ריד רֶפ ןייז לַלָּפְתִמ טעו נוא רדמ
 גד זַא וא ביש נא סו ןּבַעָל ןּבייְִּב טסו
 תמי ןֶסיִוו ומסְלאַז יל יז ןרעק רֶדיוו טיִנ טְסַעוְו
 בוא ןְבְראַטְש -טסַעְוְו גד זמ דל רש לָבְו הת תיסמ
 "וא רקגנ ףלפינא סנש (ח) : ריד וצ םאוָו ץֶלָא



 לכל אָרְּ אָרְפַצְ
 לָּב תָי ליִלמְ יק ןג>

 ל מנת
 ּוליִחְדּו - ןוחיִמדה
 אָרְקּו :אָדַחְל אָירְבְנ
 םהָרְבַאְל = ְלמיִבָא
 ָתְדבַ הַמ ּהָל רַמָאו
 ל תיִבָח הַמּו אָנְ
 לו עו ילע אָתיִתְיַ ירא
 אָּבַר אָבּוח יִתּובְלַמ
 ןירשַכ אָל יד ןידָבע
 תְדבט אָדְבְעִתִאַל
 ךֶלִמיִבַא רמָו י : ימע
 ָתיזַח המ סָהָרְבַאְל
 אָמְְתְ תי תדבע יִרָא
 רַמָאו אי! ןיִדָח
 תיִרָמָא יִרָא םָהָרְבִא
 ויד אְָלַח תיל 'דוחל
 יננְלְמק !ןיִדָה אָרְתֶאְּב

 ל

41+ 

 יישר
 (25- ק'כ) ךדעכ | ללפסיו = ךכיפל -ס3- קעגנ
 0 רמס סכפ . ושעי אל רשא םישעמ (פ)
 לכ תכמע ךהי לע וכל סלכ ם סורכ לע לכל .סלגלוס
 : ספוקו סמזלו יערכו .סינפק לפו פרז לש .סינקכ
 כיע) סכס ילפכס .םיחלא תארי ןיא ק ₪ (לי)

 יקסע לע וק וקוס ןללופ סיססו סל
 ט'ע שוריפ

 לבל אלק איִרָפ רַעָד ןיא טְרדעָפִנךיִזטה ךְלְמיִבַא
 טְבַעָנְק עָנייַז עלא וצ ןַפּורג טֶה רע נוא יי
 טַעְרִנ טאָה נוא סָהיִנב הָלאָה םיִרָבְדַה לָּב תֶא רָּבַדָיַו

 יארני ןרעוא עי ןיִ דייב ענר יד עלא
 רע ףיז ןָּבאָה ןָשְמְנעָמ יד נא ראפ פשה
 טֶה רע חנּוא טֶהְרְבאל ךָלְביבִא ארקיו (ח) : ןטְבְראָפְנ

 טֶה רַע נוא ול רִמאִנ םֶהְרְבַא וצ ףֶלֶמיִבַא ןפּורג
 ןאָבִג זנּואּוטְסאָה וו ל םישא המ טְגאָזְג םיא וצ
 טְגיִדְניִזַג ריִד ּוצ ךיִא ּבאַה וו נוא ָי יִמאָפח המ
 טֶסאַה וד םאוָוי הָלידְג הֶאְִח יְִּלְמַמ ל ילע ְאָבִה יב

 עָסּורגַא ףיירגיניק ןיימ ףוא ןוא ריִמ ףוא טֶבאַרְּבִ
 םיִשעִמ עָבְלַעַָא יס יש ושַָי אל רש יש נז
 ריִמ טימ ןאָטנ ּוטְכאָה ןאטנ טינ טרעו סא

 או ל ל סע ל לח למ א לרר וש ו
 2 - = 9 5 2% ין ה 2% 1
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 ד-לָכְל .ארקיו = רקבב הֶלְשִבִא ל
 | םירָבדה"-ילכדיתא רבדיו וידבע
 .םישנאה וריי םַהיִנזאְּב הלאה
 םֶהְרְבאְל ליבא אָרקיופ:דֶאמ
 הָמּו ול תישעההמ ול רָמא"ו
 . דלעו ילע תאבה"יּכ ךל יתאטח
 םישעמ הלדג הֶאַמִח יִתְבְלַמִמ
 : ידמע תשע ושעידיאל רשֶא
 םֶהְרְבא"ילֶא ךלָמיבָא רמאיו '
 :רָבּרַהְ"תַא תישע יִּכ תיאְרהַמ
 יתר יִּכ םהְרְבא רמאיו * :הזה
 הֶזהוקמְּ םיהלָא תֶאְרְיְדי אקר

 ינוגרהו

 םימכח יתפש
 ס"טמר לקוד עמטמד 5ּוס לוכנ יכ טיסס תק6 ככס ספעו
 סיס 55 ית לכ5 שו5 תסס לוסו 5יכנ לוסש ינפפ רוזח) ךוככ
 ב'כ סג ילסו םי6 קק5 .םיסס ףלו 1 סכווחמ סוס 6) סיכנ
 36 פ'ס 5וס פיִכג יכ כיקכד סעד ןכפפו תוילע לע ולסזוס
 5) רס5 סיטעמד סרפ) ןיפ 35 פ : "וכ רוכס סוסה
 לוכור 635 סטממ סומ סכפ 5) 5סד ססרכ6 לע י6ק וטעו

 ט'ע .שוריפ
 אוצ ךיִלְטְניוננ טיִנ ויִא וו הָּבִמַא וזא רֶמּולּ
 ןמוקנ זָנּוא ףוא זיא שיִנָּפעָשַּב ןייק ףוא ןֶמּוק
 ךעוג רצענ ןְנַעָז ייז טּביירש יישר . ריד ףרּוד
 בבוא א לא דלא רמאינ ו) : רַמְרַע עלא ןופ
 :םאו) יא הֶפ םֶהָרְבַא וצ טְגאָזְנ טאה לְמיִבַא
 :סאַה וד וו הוה רבה תא תש ןהעָזג ּוטְסאָה
 +ןאָמּוצ סֶד סוא וטְסְלאָ וו רמו ךאָז יר ןאָמְג
 םּוראוו יתרמו יכ טגאזנ םֶהְרְבַא טָה םְְָבִ אַ (אי)
 :סיהלא תַאְרי א טְרַעיְיִנקכ טְבאַרְכְנ ריִמ באַה יא
 םֶטאָנ ןייק ןַרְָנאַה .רַפ טיִנ זיא םָע הזה םיִקְמַּב
 טּבייִרְש יישר . טרָא ןגיִזאָד םַעָד יא טְכְראָּפ
 רַע זא חַרּוא ןייא יוז וצ םֶגאָזג וזא טה םהְרְבַא
 ב םיא 4 כ רַעָהְנ ּוצ ןיירמ טאָטְש ןיא טמּוק

 ו ד
, - 1 5 /. - - 1 4 2 7% 
 שי ב "על - רג צל 4 וא:
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 1 סולק
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 16 . ו .אריו כ תישארב

 עקב סרבו בי ה ו ,חא ₪ ל "םנ) * : תשא רבדילע ינוח =
 היפ יהיו * : השאל יליהתו מארב תוהְו יִמָאתַבאָל ַרְּ אח אא תניא ל ךךא אוה יִבָאתְב ית הָנֶמְא =

 דפְגאמְש ָפּב תיבמ םיִהלָא יתא ועתה רשאָּכ

 ה הז ג שא ךרלה הז הָל רמאו יִבָא
 הל תש א רשא םוקמה"לָכלֶא יִדְמַע ישעה
 ןירְּבעת % ףיתּובימ .תג ןירדסנס סנפ0 ספגו א[

 -/ םירומה לעב ם'בשר שוריפ
 ךיק5 סיס דיפק 636 דכ) ספט סתופכ 5לו ללפסיו וקתטיו ו5 רוצע יכ וינפל בותככ םימחר ךירצ היה ירהש . ךדעב.
 'סעל 'כ . ינוגכסו (6י) :דימפ ודעכ ללפסיז כיסכדכ ות)פסל םה ירה םינב יגב יכ .יבא תב יתוחא (בי) :'וגו רצע
 ספככי יכג סעכמכ 36 וכטו ינוגלסו ימטמ לכד לפ ינוגכסו . ימא תב אל ךא :חרת ןב ןרה תב התיה איהו םינכצ
 5למ  כיתכ = 620 וסיעו 6"וע) סיפיס ןקוסכט ל552י סועסט יהתו יל תרתומ איהו ימא ןטבמ האציש שממ יתוחא אל
 רמאנש ימוקממ ינלגה .,.יתוא ועתה רשאכ (גי) :השאל יל
 ביתכדכ אוה ןושל לפכ יבא דבואו יתווא ועתה יכ םושמ הלגוהש םושמ יבא דבוא ימרא בתכש והזו ךצראמ ךל ךל

 ו"שה םימכח יתפש

 ךסומ5 ו6 סיס ךסק6 \סע ק'ב) .ןתוס ןילסוק וסםס | 5'2 סיס ו 6יס יב פכ .רמו) וכ סיס רפונכ 'צ :5מלעכ
 פלפומ 20 סנו .איח יבא תב יתחא (כו) : יס | יפוספ כמ5ט סינופלמס ןוככד תל פמ55 ידכ 525 יפס פַכ
 ויככד  שמֶסל  ידכו = . 5'עוע) םוכס | ןיסמ כ ןכל \ ססלכל כיטס 55 סמל .סערפ יכג לוע "פו .ךכ ממ ליס
 סינכ ינצ , ספיס ויס סכ 050 זו . ןכ וכיפס צ 6) ס"מ דמ5 סעפ 526- ותופ כלט ₪  סערפד ל'יו סולכ
 מוס וס ןכו , סכס לט וסכ יס יכסו סינככ ןס יכס 2 . 15 כיטס) ךכלוס ס"מ סימעפ ינט ול6ט ךכמיכ5 לכ6 וכופס
 ועתה רשאכ יהיו :(גו) : סיס םכסס ספמ ןלס . ימא תב אל ךא : וטסכ0 סימס סיטנפ יכ סולל
 תיכמ ס"כקס ינפינוססכ . וינפופ לע רוכד רכד דוע כטי) םיו , סנכסמ ספ סגרפ סולקנופ . "וגו יתוא

 רשאכ :"וגו ךדסמ ₪1 סל לפולו סיעפכ .סוקפב רוכטספ יפעדיו סוקמל סוקמפ דנו טטוטמ  םויסל יכ6 ..
 וכלס לטס . סוככ ןוטל יוכק סוס ןוטלו םוסלס ןופל סופוקמ סככסב יכ סמפפ לפו סיככ ןופ .ועתה
 ינודס ; סינודסס יכודק . ףסוי יכוד6 .סקיו ןכו .סוככ 'ל סיס: 'ל לכו , סופודק סיסלפ . סיימ סיסל6 . סיסנל
 . סעוס יוכק כטויפ וניסו ומוקממ .סלונס לכ ועסס ןוטל וסמ  ק'סו ,וילעככ דעוסו . קמע וילעכ ןכו . ןכפס
 :סלנכ6 טקבל ועסיו ופלי לכוס ילכל ועסי (םל כויפ) דבול סטכ יסיעה (טיק סילסס) . עססו ךלסו (סכ ןמקל) ומכ
 ומכ לסרטי ינכל ספרפ רמסו (די סומס) ןכו . ותפס לע וספסל סוקמס יפכק ולפקיו (וכ ןמקל) ןכוילע , יל ירמא

 אובנ

 ט'ע שוריפ 5% =
 ןעָמ רעָהְג ּוצ ןעקנירט רַעְרֶצ ןסָע ליוו רע בוא
 רֶדַא ייוו ןייד םאָד זיא ביו ןייז ףזא ןנַעְרַּפ םיִא

 ןעָמ וא רֶדַס רַעָר ּויִא םּפְסַה ןמ רָמְסִעווש ןייד
 א וא ןקגיִרָמ רֶדֶא ןסע ףוא ןָרְפ םיא לאָז =

 ןעמ טָה טאָמְש רַעייִא ןיא ןמָוקנ ןיירא ץַּב ךא = =
 ףיא באָה ביי ןיימ ףוא טְנעְבפִג ףָּבִּמ מ
 ראפ טיִנ זיא טכראָפ סטאָנ ןייק זא טכארמג

 ןעמ גוא ישא רבד לע יִניְרְמ דנאל םַעָד ןיא ןדנאה
 סו (בי) + ביו ןייִמ ןליוו םּוא ןנגראה ךיִמ טעו

 ןיימ זיא יז אוה יִבָּצ תב יתּותַא תמָא ּךוא נוא הָנְמָא =

 יא תכ אל טֶרַעיַנ דא לאה ראפ ןופ רָמְסעוְוש
 רָטְסַעוושַא נוא רָטְכאָמ סרמומ ןיימ טיָנ זיא יפ
 , , שי 2

 י טיע שוריפ
 יל מ ַחְנ ןֶּבַא וצ רֶתּומ ויא בֶלאַה רָמאָּפ ןופ
 יישר . בייונַא רפ ריִמ וצ ןֶרַאוָוְנ יז זיא הָשאל

 טרָפְנָעִג וז ןנעוו טְסַעְר ןופ רע טה סד טבייִרְש
 צח )4 דייָר עָניז ןֶבאמ תַמָא לאָז רע יִרְּ
 יט תיִבַמ םיִסְלֶא יתוא ּשתַה רשאּכ ןעְווְנ זיא סע נּוא

 זוה םֶרָמאָפ ןיימ ןופ טְריִצ רפ ףימ טָה אנ וא
 | ןִראָפ רבא לַעוְנְךיִא זא טַסּוויג ךיא באָה דני
 ןדנאה רַפ ווא םַע .ווו רְַרִע עָכְלעַַא ףֶרּוד
 דק ו גאז רי וצ ָךיִא באָה ה רפא םיעשר
 \ טסֶלאָז וד ו דָסִח ןייד זיא םֶד ירמפ ילעת רש
 ןֶבְלמיא ןצ הָמָש אנ רָשַא םוקַמַה לכ לא ןאַט רימ טיִמ

 = ףוא גאז ל פו זָמוק ןְָראַר ןלע ריִמ סו א



 ד

 מתל
 - ב

 בהיו ןהְמַאְו יבש
 ּהָל .ביִתָאְו םֶחָרְבאְל

 : ּהָתּתֶא הָרָש
 אָה ליבא ראו וט
 ןיקתדּב דק יער
 הָרָשְלּוזמְי בית
 א תיִבָחִי אָח רַמא
 ךיחל ףסבד .ןיעלס
 תּוסָּב .ףיל אוה אָה

 לא
[ 

 ₪ רקיד
 םירוטח :.לעב

 . סלשפו (זט) : 5"ופ מכ ךכ ל2 סיעשכ סני6ש לסמ פסו
 סנס סלט יכג ןפכ כותכט ןכ סלש)ו כמ5 סכשלו "סמכ '3
 סיכיע םוסל ו סיסיט סכשכ ןכ סיסיט מכ סיניע םוסכ ך3 6וס

 = אריו כ תישארב :

 : אּוְה יִחֶא .יליירמָא הָמָש אּוָבְ
 םידבְעורכְבּו ןאצ ךלמיבא ליולי
 ןָתינתחָפשו
 ְךֶלָמיִבָא רמאיו 5 : ותשא הרש
 יִניעְּב בוטב ךיִנֶפְל יצרא הנה
 יתתָנ הנה רַמָא הרָשלו 6 : בש

 18% זצ

 תֶא ולבָשיופַהְרְבִאְל

 ור

 ךל"אוה הנה חאל ףַסָּ
 תֶאְו ךתא רשא לכל םיניע תב

 .25 ק"נ תכ וס ס)יגמ וס סנכ לכ

 םיבשר שוריפ
 : םועתה םהיעור . ימע ויה תודבוא ןאצ דבוא השכ יתיעת
 םיסויפ ירבד . רמא הרשלו (וט) : ילע ירמא .יל ירמא
 חכב אלו סנואב אל הלחתב ךתוא יתחקל הנה םימוחנתו
 פסכ .ףלא  ןתמו רהמ .יתתנ ירהש ןיאושינ גהנַמַכ אלא

 ףופבל סהרבאל ךלמיבא ןתנש רקבו ןאצ לש ןתמ והז אלו יל תרמאש ומכ ךיחא היהש רובס יתייהש ליבשב ךיחאל
 ש'ַכּו ןיאושינ םדוק .הרובעב .ביטיה םרבאלו וב ביתכ רתוי שנענש הערפ "יפאש ותיב לא האיבהש םדוק אלא
 הלחתמ .  ףסכ ףלא יתתנ : ךלטיבא

 יישר
 :וססנכס סטפ יל וכמסי ןפ (ע סיעפוט) לללשי ינכ לע
 :.וינע ללפפיו סייפפיפ ק ידכ . םהרבאל ןתיו (די)
 סנס ₪ כמ5 סעלפ לכ5 , ךינפל "צרא הנה (ומ)
 :.סמז .יפוכט סיכפמסכ סרייסנש יפל . ךלו סק ךסמס
 ססייפל .ידכ סדוככל ךלפיכס . רמא חרשלו (וע)
 םלמסס ךיסס) ןוממ יטסנ סז דוככ ךל יפיטע סנס ר
 :סיגיע םוסכ ךל סזס דוככסו ןוממס סנס 6וס יחס וילכ
 וטפפ .ךוליקי 9 ססיניע וסכי .. ךתא רשא לכל
 סכ ללעקנכ לסל למוג ססל שי םינקוכ .ךיסוכיפס
 סועדוי , ךסויפל ןוממ | זכוכל יסככלוסס ויטכע .סכוזסס
 סעו ..לכ תאו : סנ י'עו ךיסוכוכס יסלכ לעפ ןוס*
 תלוקסנ ספ ןוסקפ ךל סקי . תחכנו : סלועס יס3 לכ
 לולב מ'כב סמכוס ןוכל\ וללס סילכנ סילכד םו0כסלו
 5% ןנספ .רובוכפס .פוס) . ר"יסרוסמ6 :זעלבו סיככד

 ט'ע שוריפ
 ךֶלסמיִבְאחקנ (דו) : דֶרְגרְּב ןייָמ זיא רע איה יִחֶא ריִמ

 פי רָרְִר נוא ףאָש רזין ןֶמננ לֶמיִבַאטָה
 סָהְרְבַאל מיו ןֶרייִמ טֶסְנִיִד גוא טְבַעָנְק נגא תוחפשא

 רָּביִא לאָ רָע יִרְּב םהְרְבַא אוצ ןְּבַעָנג טָחנּוא
 רָריונ טה וא תשא הרש תֶא ול בֶשיו ןרעּו עב
 ךָלטיכָא סאו חט : הָרָש ביו ןייז םיא וצ טרעקנ

 רנאָל ןיימ דינפל יצר ןונ ה טנא
 לאוו ריִד זיא סע יוָו בש עמ בוסָּב רוד

 תונדגמו ביתכדכו .ןתמו רהמ ילע יברה ביתכרכו הערפב ביתכדכ

 םימ כח יתפש
 :1פ6כו סכ | עגנ 5) יכס ותק5 תתיק) לע יפד ק + ג"פרספ
 ססלכ6 5 סויפ9 .ךכלוס ךנמיכמל 50 (י'תנ) . סתק) 5
 ומפעמ ססרכ6 וכ סוס רומג סנו6 סעכפד )"ו סערפ ןכ )ו
 620 ככ6  'וכ 5 יתוק6 םג וכמ6 סכש) רמפו סכספס
 סוס) וסוגכַכו 595 6כוו 5וכ ךקומ6 16 5יס ךפעת \;5טס
 תכמכ קכ  סעלפ סק) 55 ךכיפלו 6יס יפוק6 למו) םלכומ
 דוע .ךכפוס 5) סכיטסע כתלו ו9 סטק קיפטתסע ןפסכ
 קונפמ .ןתנו ססייפו סכיטסמ .כמ6 ס1 ךלמינ6 236 ספופל)
 ךפש5 וסונפכט סמכ דיזמכ כולק סיסס 5 למ רולע יכ ס"פ6
 יפ.לע ףסו רמולכ .ך : 'וכ .רוע) פכ0 יפנסכ6  ס'עלו
 'יפס ופכ ןולע לגסתוט ודכ 535 ססלכ6) ןקנ 6) ךלמיבסכ
 סילנדס ךפוס 65 13 סנקנ = סדוכסלט סרש) רמ6 ךילו לימ)
 י"סרכ ל"נמ במ6מ ס5ו ס"5כסמ סטקסו . ססויפ) ודכ 5
 ןכ מ"ע ססלכ55 סנקנפכ: 8פלד .וסויפ) ידכ ססככ6) סנפנט
 כ טיפס קב6 כטס "65 סעס ולכדמס ל"יו . סדוככ) ווסופ
 < סיס 65 ךכמוכ6 06 ומ5ע. לכט ןכעדו ךדעכ ללפסיו פוס .סוכנ

 ₪. טיע שוריפ
 הָרָש .וצ וא רמָו הרשל וזט) : ךיִד ץעזייִּב ןֶלַעָפִ
 ןֶניִזאָד םֶד ריד אּוט יא ןונ הנתטגאוג ךלמיִבָא טה
 טְניזוט ןּבַעְגִנ באה יא יחל ףסּב ףלא יה רובְכ

 גצ זיא םֶד דל אח ןֶא ריד וט ףיא סוָו דובָּב םעַד

 רשא לכל ןגוא יד וצ קעְד .וצ ןיוא סיִנַע תוסנ רוד

 טיִנ :טַסְלאָז ריד םימ ןנעַז סוו עלא יִ וצ פא



 ל אר ו יו

 - אריו .כ תישארב 18

 (פ תו ףח חש "תא .םיהלָא אפרו םיקלַאָה ןח יא רח "לֶאםהְרְבא ללפתי" :תחבנולּ
 ותשא"זתַאו ךָלָמיִבִא

 = םולקנוא = |

 ף
.. 

 | ו ב

 |ָמ לכ למ ד ויחהמאו
 :  תַחָכְותֶא * תַרָמאד

 לק חגו לת וי "לכ דעב ההירצע רצע"יכ"נודליו
 הל וי: הרש רבדילע ךלמיבַאתיבלםֶחָר

 יא חי +: פפא דספ הןהיו* אכ ם:םֶהְרְבִא תשא הָתָהְמְִו ּהָחְא תֶמ
 2 קל לפפו אה

 .35 ק"ב הג סניגפ ת םינעס ב) "+ ס"ר
 לָכ יִפְבְי דא דַחיִמ דקפ 'סו . סע ק"כ לכ דעב . ספ ק'כ ף םינפת רולע יכ .

 תיִָבְל \אָדְלו חַתִּפ
 אפ | הָרָש תי ריב מ א + םֶהְרְבַא תַפֶא הָרְש קסיע לע ליבא

 םיבשר שוריפ
 לכל  םיניע תופכ ךל אוה הנה . המאלו היבאל ןחג
 הלחתמ ךיחאל יתתנש ףסכ ףלא , לכ תאו ךתא רשא
 ךתיב ינב לכ לש םהינע תוסכו ךל אוה לודנ דונכ
 יאנגל ךב ולכתפי אלש םלועה לכל םגו ךתא רשא
 לכה יכ ךלמיבא הב 'גהנ רקפה גהנמ וז השא רמול
 תוסכ .הריזחה והרכ לעבו החקל דוככ:ךרד יכ ועדי
 ץראה ןיע תא הסכו ביתכדכ יאנגל ךב וארי אלש םיניע
 ותוזבל םדאב םילכתסמשכו ץראה תא תוארל לכוי אלו
 : וניניע ןויצב זחתו . הב הניארת יניע , ךב תוארל בתכ
 ךב יתגהנ דובכ ךרד יכ הפי חכוותמו 'םפרופמ . תחכונו

 םירוטה לעב -
 < דקפ 'סו (6) : תוסכמ ויכיע .ןיסכפו קמפי ןקז יל יסי\ כיפכד
 וכמ6 6ילוננס סינע ודמכט כיד םיכ| לוס 'סו כמסכמ מ'כ
 טפו םלזגט ץקס ₪6 למלת "6 ןכ סקע סכ ןפת 6 6
 פיקסי ךילפו סתע ספמ ןכ לוקו" ערז 15 סיסיטמ סנס 'פ ספו6
 ןסיכ6מ רוסי ם6יכמ ולכעפנ טו) םוגכ וכמסש 5"ד . סתעמ
 ךכפיכ6 סע סרפסנ וכמסט 6"ד . ססככ6מ רכעפפ 62 סלשו
 סדקפנ 650 סמו . עכז סעכוכו ספקנו יס סכוכט סלו כיקכו
 סיס = 651 סידי טומעמ | סיס ןשכס יפ) סעלפ םכיסס 6
 םוכקטס "ככ ף6 'ינ> . סכט ת5/ דקפ : ספיכ ס8 יל לסמ

 + החיכוחלו הרתנקל אלו הז לכ ךלמיבא רמא הרש לש דובכל יכ , ומושפ יפל רקיע והז בוט קר ךבבל ימישת לאו
 םימכח יתפש

 וכ ןסנ יפנ תונפמס שמפסמו וילע כ?פתיכ ידכ 1סויפ) 5%
 סלש) ססככ6) סנקנ סמ) סדוככ סוכמ ישד "גו . סז ליכסב
 ופכ לסוי דוככ) סכ סיס סז יכ ססלכ5) 51 סנתיכ ן) סיס
 ידכ סיס ססלככ6) | סניתנ רקיע ישדו 556 ךכמוכ5 ורכד
 ססוופלו סדוככ) 5)5 סיס 6) סלס סע וירכדו ויכע ל?פתסל
 ופכ סככ סודוס לע ומוכוסט רפוכ ןולו ש : כ"קו ךכ רמ6
 יקעדי יכנס סג לועכ כיסכ ירספ 'וגו ומדק 6) רט6 רכד לע
 קכ ס'נקס רגע 605 עמטמד ו סועסמ ןתופ ךוטססו "וגו
 לכ דעב 'ס רלע וכ ביתכ 6כסו דכנכ ךלמוכס) 505 סאמ)
 סתעמו סו סשע סכט לט סרוכד פ"ע "5  כ"ע 636 'וגו סחר
 סכוכד יפ לע 'וגו סעלפ ת6 'ס עגנו! יכג ליעכ י"טרוסס סמ

 ט'ע שוריפ
 יא זַא וראו ןגוא יד ןיִא ייז ייּב ןֶרַעָע הוב
 טנעקג יז ןטֶלאוו גייל טֶרעקג רֶדיוו יד טֶלאוָו
 ןלווו ןייז ריָא טיִמ טָה רע זא םעְר ָךאְנ ןנאז
 ףיִא זא דנוצא רָּבִא ןָּבעְגג פא יז רע טָה ןאטנ
 ןיטעְּב רָּביִא :נוא רֶלַעְג ליפ ןּבעָג טזּומנ ּבאָה
 לב טזּומְג ףיר באה יא .זא ןסיווייז ןלעו) ףיד
 טיִמ .נוא לכ תאו סָנא ףרוד נוא ןקיש פט יִחרָּכ
 טעו אוד וא הניו טֶלִעְוְו רעַד ןופ טייל עַלַא

 ןֶכאַז עְלא איד ןייוו אוצ גוא ןְּבאַה וצ ַהּוּכיוַא הפ

 יישר -

 םולקנופו .(ןטממיטבטב = . ןדייסטב = . ןרעסוולרע ז"ל
 לע .לפט סוס ךכ סכקמס ןופל\ סיכה .סינָפכ סנלס
 יטס סיניעס לע דוככ לט .םוסל ךל סוס סנס סוגלסס
 ריקי םיזו ומוגכס ןכ לעו ךסס למס לככו ךכ וטלסס
 סכקמס ןופל כוסו לכס סדנל םרדמ יו . ךמעד לכ סיו
 ּוקספנ . וסולקסו ומוגלסכ |, ודליו (זי) : יתסריפ
 לכ דעב (קי) ; סלט .סדיל סוסו = ופינוסו ססיכקנ
 פ'ע .הרש רבד לע :ספפ לכ ךעכ . םחר
 . וגו הרש תא דקפ 'הו (ל) : סכט לכ ₪ סרוכד
 סיפסל .םקנמס לככ ךדמלל וז ספלפ ךמס 36 ק'כ)

 ט"ע שוריפ
 ףיד ּבאָה ףיא זַא טנעקרעְרטְרִעוְו אייז ךְךוד סאו
 זמאָה םיִחְלֶאָה לֶא סֶהְרְבַא ללפתוו (זי) :טֶריִרג ןֶא טיִנ

 למי תֶא םיִהְלֶא אפר םאָנ וצ ןעווג ללפתמ םֶהָרְבַא
 .ֶלָמיִּבַא טֶלייַהְנ אה טאָנ גוא ויוה וא האו
 יז נוא ידל ןָריִמ טֶסְניִד עָניִיַז וא בייונ ןייז וא

 ינ היי :ןיִפֶא ןראוונ ןנעְז איז רֶמּלְּכ וג ּבאָה
 מאה טאָנ ןעָר ֶלְסיִבַא תיִבָל מ לָּכ דב ָ רצָע רּוצָ
 חָרש נר ל ןָמְכאַרְמַעְלַא ץנעק ןמלאהנ ףוא רע
 + םֶהָרְבִא ןופ יונ םאָר סמ תשא הָרָ ןֶליו ןיא
 = טקְנעְרְג טה טאְג נּוא רמָא רָשָאָכ הָרָש תֶא דקפ יו \א)

 לה דד צ כ ילץ
 5 ג 7 % -



 65 כ שי י

 וי יב בהר
 הָרָש תילו תאידעו ב
 . סרב
 יד - ןמזל . יִהּותַביִס
 ארק נ : יי הי לילמ
 ּהָרַּ םוש תי םהָרְבִא

 תַדיִליִד ּהל "דיִליִתֶאה
 רזנו ד :קַחְצִיהַרַש : הל

 הָרָכקָחְי תי ָהָרְבַ
 אָמְכ ןימוי אָמְּת רב

 . סכ ,ןיפודיק 4% אית יד

 יישר
 סימס ת סנענ לוס לכד ןפופל ךול5 6וסו וכינמ לע
 סדקפכ סלט ₪5 דקפ "סו סי ךיפסו 'וגו לפפסיו כמסנש
 . הרש תא דקפ : ךלמיכס - ספירס סדוק .לנכ
 סימס טיס ןכיסו סדילכ . רבדי רשאכ + ןוילסב
 סל 325 סיסלל .למסיו .סלימס לוכד .סוס ןכיסו
 ןוכ .םיכככ סלכ6 55 'ס לכד סיס לוכד . "וגו ךס:6
 םלויס ליכסו . "וגו סז ךפכוו ל למלג סטו א סולסכס
 .רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו :סכפפ
 פפס ינו ןדוי יככ . ותא רבד רשא דעומל) 0)
 וכמסי למ סיבדח "טל דלונט דמלמ - רמוס ןדוי בכ
 : (סיטדס 'ז5 .רמו6 מס יככו פוס ךלמיכ6 לם וסינמ
 דעופס סל סיקי לימד .ותא רבד רשא דעומל
 סלס .ךילס בומס דעומל 3 רמפסכ עכקו לכד רכס ג
 וז ספירס סמס עיגקסכ ול למלו לפוככ סמילט 8
 ולט .ןינוקיס .ווז סיסש . וינקזל) : דלס םלס6ס סנטב

 = אריו אכ תישארב

 .הָוהְישעיו רמא רֶשאָּכ הרשזתא י
 דלתו רהתוכ :רָּבִּדִרשאַּכ הרשל |

 ןֶב םֶהְרְבַאְל הרש
 ארקיו ::םיהלֶא ותא רבדירָשֶא
 ולדלונה ונּבְייָשדיתֶא םהרבַא
 למי : קָחְצי הָרְש וליהַרְלִירָשא
 תָנמשְַּב נב קָחְצִייתא םַהָרְבִא

 : ססלנס ב

 189 הצ

 דעומל וינקזל

 םימו
 םימכת יתפש

 טי ססכוס סמ "לו תת: )"מ ש'גכ 5קסנ 6כסמ סרט לכ
 עכקס דעומס סוס סקעט ופ) סקע סדקפס סע מוד ןפכמ

 = סכוכ5 תספכ 60סד ותמו6 ןוטכט 6) ספד
 סעכ סו ןכוק ומלעב ו"טרד "ו - סקוס סנפס ט6ככו
 63 סמ - ךנמוכ6 ק5 5פוכט סדוק לככ דקפ כתכס
 506 סרפ 5 פיל ך ןנמיכס 6 ל סדוקס ונעימטס)
 ס"6כס כתכ . ס'6כ 'וכ ש קכמס לכ ונעימססנ סכט יסדו

 סטלפ ךמס ופמ כ"ד ומוקמ ןפכ ןולכ עמטמ 5כסמד 5מיס -
 6. ךלנמס רטכ ןסינכ ו"טב .ירסק ןכ לכדס ןוסו רמלקד ו
 סטענטכו ויקונכ סע .טו) ופינו סודס סכפסנ וכ "עכו .סלס
 סעו רלגכ ול לטוו ססככ6 עס) דומ וופונכ סע עו) סטעמ
 לנפתסו ךלמוכ5 תוכ) סמכ לכ דעכ סטס כנעו סכט סמקנ) .

 לכ ולס סלט סדקפנ .סנטס ט60כ1 ופפכסנו ססונע ססככ5
 סו סע| רדסס לע סו 0ת6 סו סיכטמנ 1350  סוכופוסס
 5 דקפ 'סו כיקכד = ןויכ ןכופ "וכו וז ססרפ ךמס | רמלט
 כ ַמ6 ךלמיכ6 6 65יכט סדוק סתו6 דקפס עעמשמד סכפ
 ס"סכסמ לש א : 'וכו ךדמנ) 525- סודקס) ן) סיס 6)
 5)| ססרכל) כמ .רססכ יכג םכופ 5 סמ סומסל םי 5

 לספסל .יכגו םרפ) סוכ 52 סרמפנ ססרכ6) סכומ6ס וזט "וגו סלע לכ5 רמלוו סכיפ6 רמ6ש ינפמ רקפל\ ןכוק| סכסל
 ןויכמ טכפ) :ךור5 סוס 55 יפג כד
 ןופסרסש רכוד לט5 דעופכ ןיכו לכד רטלכ סרסל

 טכפַסס ל ודכ ₪25 סככ5 36 'ס רכד סוס רוכוד יכג רמסס
 505 כסכט ופכ דעומ) ינססְו ססככ6) כט

 'ס טעוו ןוכש
 כפל 5 3 פ'ו ב

 מ"מ סרטמ טכווס  סוסוס למ כס 52 )55 ססככ5) 6 א סו ךפרוו ₪5 ס"כקס רמס סמ  ו"פעמ כ"ה ל"יו סז
 קמפ ק'ביחב דק גול ול ָםָיִב ₪ "וסב 6 ביתכ ספל 3'קד ג : ל'טרסמ , סלל 505 רכד 6ל2 פ"ע6 סכס) 'ס טעו

 :יסוסל ךללוס ס'מ דעומס לע רוכד 'ל לסוג ןוסש יפנו רומא יסק וקופד 'יפ סז עו רוגדס סוס .ססלכ6 סע ףסד הב

 טיע שוריפ
 ןנאְרְס לאָז יז זַא טֶנאְזג טאָה רע יו וזא הרש וצ

 וע אט טָר טאָנ גואא רד רש הרשל יי שעיו ירו
 ףשרינ אל םָהְרְבַא וצ טעְרְג טאָה רע איוו וזַא הרש

 רעָר ןָנִשְרִי טיִנ ףיר טעו) סָע שייט זיא סאָר
 דיפ אר עי רָילאְעָמ טיי אַ
 עיד ןופ ןייַג סורא טעוְו םאוָו רֶד ראָנ (ָּךֶשָלי אש

 םינק קמ טאג סֶד טה ןניִשְרַי ףיד טעו רַעָד םיִרעְדיג
 זךוו םַעָר טכאָרְּבְג טאָה נוא םֶהָרְבַא אוצ ןעווְ
 - ןראטג ] ןנאְרמ זיִא יז וא רהפ (ב) : הָרָש %
 םֶהָרְבַאוצןגוויִנ טה הָרֶש נא יינקול ןב סגל הש

 רעד וצ = ותא רָבְד דשא דעומל רטלע וז וצ

 שע שוריפ
 איִד רָמולְּכ טעְרְג םיִא טיִמ טאָה טאָנ סאו טייִצ
 "םָּא טָח רע זא תַעָשְב ןעוונ עבוק רַע טה טייצ
 ןיאְו ןאְָ ץירקא רע טאָה יל בשא עמל טֶגאְזג
 ןָמיקְג זיא ןוז יִר איוו טרִא םעָד ףוא דָנאוַו רעְד
 ןָמּוק טעו ןוז איִד זַא טֶנֶאָזג םיִא אוצ טאה נוא
 איז טעו "לאָמְסְנעַר ראיַא רָּביִא טֶרֶא םַעָר אּוצ

 ןָפורג ןֶט טָה םֶהְרְבִא נוא פלר ימנ (2ו + ןָבּוויִנ
 זיִא םאּוָו ןוז ןייז ןופ ןֶמאָנ םַעְד ול ד נב םָש תֶא
 סאו קחי חש ול הָדְלָי ישי םיִא גצ ןֶראווָנ ןֶראָּבְנ
 ןָפּורָנ םיא רָע .טאָה ןָנּוויְג םיִא אוצ טאַה הרש
 - לרב מח וב קֶחצְי תֶא סָהְרְבַא לסוו (ד) קח

, 



 ו ותא הצ רשאָּכ םיִמ
 דלּוחְּב הנֶש תֶאַמְרִּב םֶהְרְבְִו"

0 7 
 דָאְמ רב סֶהְרְבִאְו ה
 |דָל .יִליִתֶא ד ןינש

 הש רָמאתוי :ּונְּב קחְצְי תֶא ול הָרְּב קֶחְצ
 עמשה"ִלִּב םיחלַא יל השע קחָצ
 רמאתו / יליקחצי
 כ הָרְש םיִנָּב הקיגיה בהְרְבַאל
 דליה לג : וינקזל ןב ֶב ית
 לודג הֶתְשַמ םֶהְרְבִא שעיו למניו
 2. זכ (פינפ -- חכ ל ןכ ססלכ6ו סק ןיפודיק 5 % יי

 טכ ןירדסנס טיק סיתספ דיס

 םיבשר שוריפ
 ללמ מ" רמאתו (ז) : ןוהמת לש החמש . קוחצ (ו)
 םיהלאה יט םיעמושה לכ וניביו ועדי רמולכ . םהרבאל
 הרש סינב הקיניה יכ הרשמ ןב ול תויהל םהרבאל ללמש
 יכ םחרבא לש וינוקזלו התנקז ירחא

 םימכח יתפש

 : ל"קו סוקמס סעוכק לע רוכידס לופיס ידכ 'וכו פכקו רכד
 סע ופכ דוככו סלעמל סטמסמ 6יסו סמ תלמכ ימ תנמס ד
 סמ ןטפפכ יפד גלו . ס"פר . ךוטטמ ופדג סמ ךכוט בר
 : "וכו םכס ךוכ) 535 ללמ ס'כקס 600 לנפ ימ סלפמ
 ומנעמ ךליס .למנוו 6 לפגהו ליתכ ₪ סמ ?"טכספ ה
 קנופמ קסופ ומלעמ קוניפס סיעדק ד'כ ףוסל :סיסכ פל
 ל'נ למ םיכנבד ס"ס 'יפ ן :  )'כע ומל בלסכ ספומס

 'ק ולס ףירסמיג
 ויסע .ססומ סקינסו ןסמע | ןסינכ סה םולטס ופיכס
 לודנ התשמ : (סע ןיפינ) קדס ד'ל ה ףוסל . למניו (ק)

 טֶלָ די רֶע א סמ תנפש ג קָחְצִי אז ןייז ןעונ ט'ע שוריפ
 טאָנ יוָנ וזא םיִהְלֶא ותוא הע רשאנ גאָמ טְכִא ןראזוג
 ול ךלנהְּב הָנָש אמ האו (ה) :טֶפאַשְנ םיִא טאָה
 טרעְדְנּוה ןעונג טל זיא םֶהָרְבא בוא ינּכ קא
 :קָחְצִי ןוז ןייזםיא וצ ןֶראוִָ ןנוויג ויִא סע זא ראָ
 טָגאְזג הרש טאָה םיִהְלֶא יִל הָשָע קוחצ הָרָש רמתו (ו)

 סע רַעְוְו למושה ל טְבאַמְג טאָנ רִמ טאָה דייִרְפַמ
 טְנייִמ ןופ ןעייִרפ ךיז טעוָניל קני ןְרעָה סאָד טעו
 ןנעז תורקע ליִפ טְּבייִרָש שרֶהָס רעָב . נע
 ןנּוויג ךוא ןֶּבאָה וא ריִא טיִמ ןֶראוָוג טקנעדג
 טֶלייַהְג גאָט םַעָד ןנעָז עקנארק ליפ נוא רעדְניִק

 רעָפְנעְג א םעָד נז תות לי גוא ראו 7 ,
 ףא רייִרָּ למ 2 ויָא םעָד ּףְּוד וא אג |

 : םיהלאכ :לודג :ןיא

 אָוְדַח רש תֶרָמְאַוו
 עַמְשּר לב י יל דבע
 ןאַמ תַרְמאְוז יִליִדְחי
 םֶהָרְבא רַמָאּ ןמיהמ
 תָרָש ןינּב קינותד סי
 רב תיִדיִלי ירא
 אָבְרּו ח: יִהותְביִסְ
 דבעו ליִסָחְתַאְו אָיְבַר
 אָּבַר אָיְתְשִמ םֶהְרְבַ

 אמויב

 ללמ .ימ

 םויב

 םירוטה לעב
 ףיפפ סמ רפופ ךדיסו 62ֶס .סנשינ .יכסכ 'כ 55 () : דקפ
 : 26 - סלפמ סיסי ססככ6 תוכוכט למול 6 סנפמכ לכדמ

 ףלמג רע לאומשב ביתכדכ םידדה ןמ לדבנ . למגיו (ח)
 | יישר

 סדנס טלדמו ,ילע קפמי . יל קחצי (ו) : (ומ סמוד
 4 ופפלפנ .סילומ סככס סמע ודק םולקע סככס
 ::סלועכ סוס קוסס רו סמע ונענ םולפפ סככס סויכ
 מכ .סוניפסו ד סנט 5 . םחרבאל ללמ ימ ()
 ם96 סרב יפ .(מ סועטי) סטעו לעפ ימ/(סמ . סיעסי)
 ס'כקס וססטכס ספוט (לודנ .פוק סעכו) לוס ימ ופכ
 לכד .רמס )ו כוקכס סניט ..ללמ .: ספועו יטכמ

 :סקקמס סויכ סוכל  ןוכל סימכ .וספו . חרש םינב הקיניה : ססלכסל ססמ ףוסל למולכ
 + קופס ןמ ספוכס ילו סנס קלט סדלי ל תולמוס

 : ךנפינפו לכעו סע ו לודס ילודנ סע ויסע .
 שע שוריפ

 -ללמ מ טְנאַזְג טאָה אַז נוא רֶטאהו (ז) + :טֶלַעָט רַעָר
 םיִנָב ז הָקיִניַח םֶהְרְבִא אוצ טַעְרַג טאָה רעו םֶהְרְבאְל

 א וינקזל ןב יתדלו יב רעדניק ןינייָז לא הרש הרש

 טה רמו רַטְלע ןייז ףוא ןּזַא ניו לז א
 זיא םאְד .טייקסורָנא ראפ סאוָו נּוא זיא םָע רעו
 וג ה'בקַה זיא סאד הָחְטְבַה ןייז טיה סאוָו רעָר
 .בוא לַטְנַפ דָלַיה לדו (ח) :טוט נא היִטְבַמ זיִא רֶע
 - זיא "וע נּוא .ןיראוונ ןיסקאונ רעְד זיא דניק סאד
 תא לַמְנִה םּויָּב לודְג הָּתָשִמ טָהְרבא שעיו יו טנייִונָטְנַא ןראוו

 :טייַצ .לאמ ןפורגא טכאמנ טאה םֶחְרְבַ וא קי
 .. ןיראוָוג טְנייווְמְנַא זיא קחְצי זא גאָט םעָר ןיִא

 | .לדָנ הֶתְשַּפ קוסָּפ רָר ןֶא טפר םורר טָבייִרְש יישר
 פאר רודה ל שונו זיא הס רע ףוא ליוו



 הרש תו ט + קס

 אָתיִרְצִמ רגַה רַּב תי

 םָהָרְבַאְל " תָדיְליד
 תרמאו 1 ךיִאָחמ

 ו ו 27 קוב" +7 +, עץ . א יד. 4 2 רע ויה ה .% א יי
: 

 ל קחצזתמ .לֶמָגַה | םויּב תי לט
 -רָשָא תירצִמה רגהב"תא הרש
 רמאתו י : קחצִמ םֶהְרְבַאְל הדלי 5

 ארו אכ

 דתֶאְו תאזה המאה שר םחרבאל אמא ךרמ פקננש
 אֶל יִרָא ּהָרּב תש אָדִה
 םעאָרָהאָתְמַארְּב תרי
 שיאבואי:קחציםעירּב
 יניִעְב .א אַדַתְל אָמְגְתּפ
 קמיע לע םֶהְרְבִ

 הרב

 םירוטה לעב
 : סלש .סינצ סקונוס 'ק ןכ ססרָּכס סיסשל למול "כ "ינכ . ללמ
 ידכ ןמ וכ סרו"  סיסכ כ":ק6ש וסז גלסכ "נכ . קסלמ (ט)
 סלכ .ן) שכנ . סמָאס 6 סרג 'םפכ 'ג שלג ₪: גס

 ויזר

 סומט) .רמסנט ומכ ס"ע ןופל . קחצמ (ש) : .('כ)
 םמיסד סמכ םויכע יוליג .ןוש) "ל .  קספל ופוקיו (ב)
 ומוקי (ב ב"ש) םמיסד סמכ סחילכ ןומל 6'ד .יכ קסלפ <
 .'וגו ינב םע (י) : 'ונו וכינפל וקסשיו ז סילענס 0:

 ינכ סע צ סמכס ןכ .םכיי ₪5 וכ. סלם .תנוקתמ
 לעופו .סטוכוס לע קח סע כיכמ סיסמ למל ספ
 וקפק לטונ\ סדסב סיפלוי| סונפ יפ 'לפונ\ לוכב ינפ
 סיקז סלויס ל סוםמכ (וכ י5טמ) 6'דכ סיס וכ .סלווו
 קת םע ינב םַע : יס קחקמ קלס למסו 'וגו
 ק5יכ ןוגס וכיפ סמ וניפס ינכ .סוספ ןויכמ .(כ'כ)
 % זכ סז ןיפ ככ וכיס ס6 "יכ6 .קמניכ ןוגס פח
 לע (פי) : וכ ןסיקפכ קהלני סע וינכ סע ו'ק ומע מיל
 סע תונבחל מ ללימ עמסס .לע (ר'כ) .וגב תדוא

 טיע שוריפ
 ונייַה רוד םַעְד ןופ טייל עָסּורְנ 'איִד ןעָמ טניימ
 רֶנָח ןֶּב תֶא הָרָש אתו (מ) 1 ףְלָיִבַא גּוארָבָע נוא םש
 םַעָד ןַעָנג טה הָרש .נוא רבא הָרָלְ שא תרצה
 אוצ ץֶנּויִנ טאָה רֶנְָח סאו תיִרָצְמַה רָנָה ןופ ןוז
 קַחַצְמ טָּבייִחְש יישר .טַעָּפָש רֶע קמצמ םֶהְרְבַא
 נוא .םיִבָכּוּכ :תַדובַע טְניִדְג טאָה רֶע ןעָמ טְנייִמ
 חַחיִצְרְושָל ויִא קַמַצְמ ןדנאַה רפ זיא טָשָּפַא- ּךאנ
 חשּורי רד רָּביִא קחְצָ טיִמ טְניִרְקִנ ףיִז טאָח רֶע
 ןָמעָג ךיִא לעו] רוכְּבַא יב ףיִא טְנאָזג טאָה רֶע
 נו דֶלעַפ יא ןְנאגְנ סורא ןנָ גוא יקל יו
 ןָפְראוְְנ טאָח וא ןֶנּוּב ןייז ןָמּונָנ טאָח לאעָמְש
 ביירט יא טאג טאָה :נוא ןלייִפ קמ יא

 גצ סָחְרְבאְל טאג הרש טה רָמאתַו ) : םיווא]
 איד םיירט- אַ ּהָנב תא תאה המאה

 תאזה הָמאָהְרַּב שריי אֶל יִּכהַנְב
 רבּדַה עריו* :קחצייסע יִנָּבְיַע
 :ונָּבִתַדוא לע םהְרְבא יניעב דאמ

 .רמעוו

 םיבשר שוריפ
 לאומשב וניצמש ומכ התשמ זא השעש . לטגה םויב : ותוא
 . קחצמ (ם) : וטע תונברקו הליש- ותאיבה ותלמג רשאכ
 הצרי ןפ דוע ותוהשהל התצר אלו חברה לדג רבכש

 םימכח יתפש
 לפספס יג .סוטנלכ 15 .סימיכ ס)ןדג סדועכס ספוס 6
 6 קב יסד (ם"ממ) ץ :ספ ווס ס)וע ילודגכ | עודוס) 6
 וסנוכ עמסמד קקלמ וכ ןופפ למס 5556 קק5מ וסמ 6ודסכ ל'לס
 בלס יכָכְדְכ סמ כמקו ס"פכס ספקסו . ל"קו וכ ןוס ודדסכ
 קיד וכמלו עטכ 15 קוד 6ןס ספ ווסכע .ס'כ כקס <מ67 50
 וכ ויפע .וגרטקס ןוע-ותו6 לעט "יו ןסומכ עטר 8 סו
 "לסוס ןכד סוטמ סלועו כוס ןכל סמוד סו ןיפפ סמו קו
 ספופ כויס ידיכ ותו סופיכנמס סיככד תופעל לומתס סרופו
 פמנב ומל .ופומ סיכמס- ןינע סטפ 5 ל6טפסי לכ ףוסכ)
 קסני :ינכ סע )לס ל סע פ'ג 2/7 (ט'פפ) ןח : ל"כע
 ףמע ל6טמב | םרו 590 -וסדכ דכל ינב סנטמ רפו) לכ 6
 (ק'ממ) זמ =: י"סכ 5לדו לקו ופדכ-דכלכ קחי תלעע ןכו
 ערו )6 "5 ס"כקסמ סטק דכ) וטוכפ)ד וטוטפו .טרדמ :6יבס
 יותמ5 לט כ'ג .ויניעב ערסס מ"ס ךקממ :לעו רענס לע ךיניעב

 ט'ע שוריפ
 מה ןֶּב שריי אל יִּכ ןוז ריא טיִמ דומ טסְניִדַעְגיִזאָד
 ןוז רַעָר ןֶניִשְרְי טינ לאו רע. ןער קני ₪ יִנָּב סע
 טימ ןוז ןיימ .טיִמ רומ טֶסְניִד רָגיִזאְר רעְר ןופ
 טנאָזְג ןוש טֶה אי זַא טֶניִראוְוַּב ישר .קֶחָצַי
 :ֶחְי פע טְנאְזיִנ יִז טאָה נעו טעו ןופ יִנְּב סע
 א ראְנ טאַהְנ טיִנ ןוז ןרדנצ ןייק ףאד טאָה יז
 :לַאָו רע ןוז ןיימ ראָנ זיא רע א טנאזג יִז.טָה
 .לֶאָז רע רָרֶא קחְִי אונ םּורָפ וז ןייז טיִנ וליִפא
 .םּורפ ןייז לאֶז רע הֶלַעמ איִד ראָנ יז ןַא ןֶּבאָה
 מלאו ץוז ןיימ ןייו טינ לא נוא קָחְצָי איוו וזַא
 :םָא טיִמ ןֶניִשְרָי וצ ןעג יּואְר טיִנ לאָעַמַשי ךוא
 רש תולַעמ עָרייַּב יז ןיא טאה רע זַא ן בש לָּכִמ
 יח (אי) : וצ רַעָר וא םּורְפ יא נוא ו "ומ זיא
 : 5 לָּביִא רָעייַז זיא סע וא םֶחְרְבַא יִניִעּבַרּואִמ רָבְדַה

 ב

 ב יי :
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 םיבשר שוריפ
 ערו ךל ארקי (בי) : קחצי םע ויבא תשוריב קיזחהל
 ביתכדכ ןענכ ץרא תא םהל תתל ךערול יתומיקהש יתירב

 םימכה יתפש
 כ"כ "וכו יפ .ןכל דככ וככ תודו6 כע 'וגו ערכיו למ6 סמל
 י6מ 'ק וטוספ ₪ ימו וקמ6 יכג ךויט 65 סוד ר"ת ₪
 רמפ כס6 לכ "וגו כענס : לע 'וגו עכו 36 ס"כקס רמ6ק
 ןונע) .סלוקכ עופק) סכש פריפ6 ךוימ י6מ 'ונו סלט ריש
 ויניעכ עבו 5955 ךייט .ונו6 וכו קסניכ וכ ע'נ סג ר'ס) 65*

 ₪ לא םֶהְרְבא"ַלֶא םיהלָא רָמאיי
 ךתמא"לעו רעגהילע ףיניעְּבעְר
 עמש הרש יִלֶא רמאת רֶשא לכ
 :ערז ָךְל ארי קחְצִיִב יִכ הלב
 ונמישא יונל הָמָאַהְזְּבתֶא םנ 1
 |םֶהְרְבא םּכִשיו יי : אּוה ָךעְרז י -
 ןתיו םימ תַמָח םֶחְלחו רהב
 דהא ,המכש"לע בש רֶנָהְלֶא

 . 0- אֶל םָהָרְבַאְל
 "לת אָמילע לע ףשב
 < ףְלרַמיִחיִּד ל ףִתמא
 יִרָא המ לָּבַ הָרָש
 ל ןורקתי קחי
 רַכ תָי או 2 : "נב
 הנושא םעְל אַתמִא
 : | אּוה ּףְרב "רא
 םֶהְרְבִא | םיִדְקַאְו די
 אָמְחל ביִסְּו אָרְפְִּב
 בהוו אימד אָבְקִ
 ּהָּפְתַּב לע יוש רַגָהְל

 תתוו םירוטה לעב
 גוכטבו ןפס טלגפ ז8\ סנכ תלו ס6וס סמ6ס םכג . טכני שלג
 זכמלוסו .סינכ | ודכעסטנו סשכענ .סתיכמ רגסל סלט 'סלנש

 יישר
 . הֶלְקב עמש (בי) : וסלט ו5 סרמוסס לע וטוספו
 סלש) לפט ססלכק סיסמ י ונדמל (סכמ ק"סכ לוקכ)
 סו ףסכ ₪ .םימ תמחו םחל (די) : סוסיכנכ
 תאו : ספל | תוככתל 62ימ לע כ ופנוט סיסמ יפל

 וטוכיפ כ"ג .םודו6 םכוק יכ לופכ 5וסט ונכ פודופ לע ם"מכ ססונט סזמ ספרנו 'וכ  זטוטפ) סג ךכפוס .ךכל ,ג'פל ניס
 ערוסש קולוסל 606 לענס תודוס לע כיפכ 691 לענס למ ! וגו עכו 55 ךכ רמ6 ם'מכ | וככ לע .כ'לסו ל'2 לע פ" ו 39 ומכ
 ןוסוכוגס לעו סוככד 'ַכ וינועכ

 ימנ ס'מ לוק פכ סלי ןוטכ .םומיט ם5ק ) ספוד%
 ו ןת) 65 ספ) סעכ קוכרפל 65י 5לש ווספ)ו כ

 ט'ע שוריפ
 ןופ וב תודוא לע םֶהָרְבַא ןופ ןגוא יד ןיִא ףאַז איַד
 לאז ןעָמ טְנאזג טאָה הרש םאוו ןוז ןייז ןנעוו
 ןוז ןייו זןלווו ןיא נב תורא לע רעְרַא ןקיש קעוַוא םיִא

 ןנְנאַגְג סורא זיִא רע זַא טרעָהְנ טאָה רע םּוראוָו
 טאָנ מה כ יחל ראנ (בוו : הר תּובְרַמְל
 לָּביִא טיִנ לאָז סָע רעב ירי לא םֶהָרְבַא וצ טאג
 םַעְד ףוא דָחְמִא לע רטנפ לע ןינוא עָנייִד ןיִא ןלאפ
 יִלֶא רמאת רָשַא לכ דיומ טסָניִד ןייד ףיוא .נגא גְנוי
 םַעָנ מ הלב מש ריִר טנאָז הָרָש וו ץֶלֶא חש

 כ ןינְלאפ איז טסֶלאָז אוד םֶסייַה סא לוק חיא =
 ןרעַוו ןַפּורְנ טעו קָחָצְ ןיא ןַעַר ירו רל ירש קח
 ןלעו) קֶחַצִי ןופ רדניק איד רָמּולְּכ ץֶמאָזַא ריִד רצ |
 יוגָל הָמָאָה ב תֶא םגְ (גי) : רֶדְניִק עי ןרעונ ןמּורג |

 549 כ לעו ָנ רומ טְסֶניִד רדןופ ןוז םעָרְרוא נוא

 "וגו עכו 56 ס"כקס רמ5 דב
 'עו .יתולמ 36  ועפס, עופס 5 סוסו 6כק5ס ךןכדכ סי55 עפס ו6
 וסט קוכוס) עדוקס סול .לוקכ פ'ל דכ5 לוק תככס> תוטל ךויט ספז

 סנוקכ- ווכמ קליפ ספיסמ ךסט5 לוק) קוספ לע ר"סד6 יכג וסר

 כמפת רט6 לכ ם"מכ סורכדל עפס ?")ס קווד (ט"מפ) ל
 5מלעב לוק פכנס קכ וס כוכוד 523 לוקד
 טדוקס וכ לוקמ 5 סולכ סמלעמ .סרכד 6 /

 ליס רסל ןמו עועופכ | רוכס סיס ססככלד ל"ו כסוו ףסב
 ט'ע שוריפ

 ןייד זיא רע ליוו אוה רז יִכ קלאָפַא וצ ןכאמ יא
 ָךיִז טאָה רֶע נוא רקוב סֶהְרְבַא סּנְשִיַו (ךי) :ןיִמאָז

 טה רע נוא חקנ אירפ רד ןיִּפ םֶתְרְבַא טְרֶרְעָפִג

 . רעְסאוו ליִנאָלֶא ואי טורּב םימ תַמָהו חל ןַמּונְנ
 טיָנ םיִא רָע טאָה טלַעְנ ןייק רָּבָא טָּבייִרַש יישר
 תַמְחַמ טאהג דְנייִּפ םיא טאָה רע םּוראוָו ןֶּבַעְנְג

 רה לא מנ הער תּובְרַתְל ןעָנְנאְָג סּורָא ּויִא רַע
 = מיִמ טיורְּב םאָד רֶנָה אּוצ ןיִּבַעְנִג טאָה רע וא
 ריא ףּוא ןאָטְנ טאָה רָע ּהָמְבַש לע פָש רַעָסאְוְו םעָר
 ףוא ןאָמְנ ךוארַע טה דניק סֶד נוא רה תאו ליִסְקַא
 ירא םיא ןיא טה הרש טביירש יישר . לָּסְקַא ריא
 ץיהא טָפאַחְג א םיא טה עָרָה ןיָע ןייא טָכאַרְּבְג

 ץיג טנא טיִנ טאָה נוא ןראוונ קנארק ווא נוא
 ל יקי חלש 0 ריִא ףוא ככ ₪ דע מאָה טור
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 תמרו אקר ןמ אמ
 ןמ דה תחת איבר

 ראּבִרּבְרַמְבעַתַתודלתוהַהְלשה יא י דו א ;תישארב
 195 וצ

 תָמחַהְְנִכ םימה לכי <-+עבש
 דַחַא תחת דֶליִה"יתַא - ףלשתו

 לָבְקְכ הל  תַביִִיְ
 אָתָע קדַניִמְּבתְקיִחְרַ

 רצ א תלו
 תי
 תָ .תמיִרְאו לכ

 סירוטה לעב == = |
 ספפכ ונכיו ךדיפו 6כ0 'סמּכ ג ומכי :(ופ) : סשמ  םלנפסל

 סטוככ וככיו ופכ יפי סימס ונלש ןויכ . ימי םשוככ ונכיו .סוקש ו

 הדמִא יכ תשק יוחטמּכ קחרה
 בשַתו דליה -.תומְּב הָאְרֶא"לֶא
 : ָךְבְתַו ּהָלְקתֶא אשתו דָננמ

 . .עמשיו
 ן םיבשר שוריפ

 עתתו (רי) -:: ךיתחטבה קחצי' לע 'וגו ךערז היחי רג יכ
 ילאש תמחה ןמ םימ ולכיו/ ךכיפל , עבש| ראב  רבדמב

 : םוגרתכ . יוחטמכ (זט) : ולמה דע םהרבא הל ןתנש םימ תטחה הל קיפסמ" היה .רשי -ךדד הכלה
 י"שר 2 וי

 וכ ססינגסכ ל סמכס לע סט דלוס ף5 (ל'כ) . דליה
 וילנלכ ךליל  לוכו 65 סמס "ותזקלו סעל ןיע סלש
 סינל  תיכ לול מ .סכוס . עתתו ךלתו : (ל"כ)
 קותכל-ב סילוס ךכדפ יפל : םימה ןלביו (ופ) +: (ר'כ) <
 יוחטמכ : ('5) קוחלמ ם . דננמ (זפ) < סכלס-

 סנטמ ןומלכ ןח .סיירי ןובליסוסו סוכיכ יספכ < תש
 וכ סיס .ק'סו . ןמכ סלוי .ערוסמ םיע יתש0ב םזטש

 ומכ ןסכל = סנכול "יוס כפסמ -תםק- ימפמכ :פוסכל
 סקיסו (פי סועפי) םלזנמ : ע)סכ יוגקכ (3 ם'סס)
 (וק סילסס) | םכזממו = לגסל \ =סילפמל  סדוסו םמד6:

 סליזגמ ןכמ יטק (סס -ספ) .ןכו .כוכטכ . ועוכיו וגוס-
 סקיסוק קומל ככקכ ןיכ .דננמ בשתו :ספק

 ט'וו סנווככ סיס עתתוק פ'5 ךכלכ סכנסט 55 935 רופסס

 : םימכח יתפש
 יעל ם"מכסמ 'יפ ופלו . .?"םכסמ 0356 ונכום6 .סלשמ זגוְכַס
 ךרלוסו .טכדמס לע קנומ וטופס ןיפס יפ) מ"קל 6 'יִסב
 י'טכל ל"וס כ'5ד ןוכנ .ונו%.)"טבספ ןורופ .ככ6 .ם"ע ססונש)
 וטוספל קיפספה 'וכו .ובוטס) = ס5כס ."םרסמ סעט .גוקכל
 וסכדמל .היפסמט סטעס קכ כופכ) י"סכ) "וס 5)ו ומרדפ)ו
 לע 89ו.סונ .ךימסד5 ולק דניס פ6ו .5לקג ל: ק'ןדו דכל
 סו - סוס. .דָליִס ףל .קמכט לע סלט כ"ל6ףד רגס 56. ןפוו
 '(שפמ) זמ : 'ןגו דלוס ת5 ,ךכטקו רדסו וספכתו 6ידסכ כסכמ)
 לככ  סכולס ןוס) קלרוסכ .סנו5כ)| סקעדל עמסמ ךנקו קויד
 סקיסט ךלת ןכיס) סעדו 500 עמקמ עפפו כמ5 כ"חפו סוקמ
 סנקסמ כ"61 ידדס5 יכתסד ילומ ולס ווס:כ"5ו /רבדמכ -סעופ
 35 ךלפו כ'6 'וגו עתקו כ"מסו סעופ טיס .סדוק ךכפו
 תנווכד ותו ןוידע ךכדכ קועק 602 סלססמ סכ)סס 5טיטפ
 כפטו סימ סג סוס 5) .כ"ועו רכדמכ סקעתש  רמו) כותכס
 שטו וכ. .סכומכ ונווכד . סנווככ. םועק) .סכ)סמ עקפו ךנקו

 ופכוו 5'3סד א קויד (ס"ממ) ] : "וכ 5"ע .רקכ- םיפמע ועט דכ 5'קכ וטכו "וגו ועסס'לסקכ יסי\ .ד'ע סוסו 5"ע וס עתקץ
 סו) טז יולכס ךלע ופ) סיתטסו סניכ5ס יססככ6 ןקנ למתסמה 'וגו ןקיו סימ .פמסו סח) .חקיו סנס .ט"מכ סומק ססנכ
 יפנ .ונייסו. סניכלס .ךרע יפ9 לנו.ופדמ  ךתוי סתטמ תולוס) קככ פ') סוסכ דק סעפכ .סולכ ססינס| תויסכ יופכ סוס כ'5
 ךוספד פוקס סומ דוע סוס 5 כוקכ 6נדמ ?'רד 5: ס5לנ (י"מנ) . סתלס | 61 סימס ולכי\ 6'כ9ו וכו -סו)וס \ךרדמ
 כ'ק8 קוספס ןתנש ם'5 קוקרמ .טוריס) 5מ)סכד סזכ פ"נ יסמד וטוכפכ  דגנ ןוכ) 55. : ןפנוטכ .8ל2 -סוָהָפ עמטמ ופכו+

 ןלכו ורוק .ןוש) 5וס כ'עו םכוכ ןוט) 5ןסט דופק ידגנכ 'ס | יפיוס ונונמ ופו 'ןנְו סלכמ 95 'ןגו סכמס יכ סעטס -
 כ'כו ןמ ומכ "יפ ק"כיסכ ס'מסט דגנ ןמ ומכ ךפוסכ 5וס ס"מכ דגנמל פ'9 סילתוס סולכד :ססו "וגו קמכס כ"מ5 56

 םיע שוריפ
 ןֶנְבאַכְג זיפ יז נוא דלפ וט) : רַמייִּב איר ןופ םָנייַא
 ןיטייונ ןופ טְצעִג ףיִז טאָה איִז נא רַגְנֶמ ָל בָשִּת

 סיִש ןנוּב אייוְוְצ אּווָו וזא טייוו תשק.יוחסמכ קמרה
 תַָּב הֶאְרֶא לא טכאַרְְָךיָז טה יז םּוראָוְג הר יִּ

 | 70% מיק שורופ 1
 רבְְְב ִתְתו דל טקישג קַעווַא אַז טאָה רע נּוא
 ָע ראַפ זיא וא ןעְנְנאָנְב זיא איז נא 2ֶבָש רב
 ילכמ (ומ) + עַבש ראב ןופ רֶפְמ רעד ןיצ ןראנָג
 רָסַאוַו סֶ תַמחַה מ פימה ןֶנְנאָנְג סוא ןיִנַעָז ייז נוא

 ריִא טֶה םֶהְרְבַא ביר יישר ..ליִנאָל םעַד ןופ
 קנאַרְק וי לאָעְמְשַי יונ א ָבְעְְנ רָסאַוַנ גוט
 םאְד רָע טאָה ץיה סורג טאַהְנ טאָה גא ןֶראָוְג
 טאָה אוז נוא דלה תא ךלשו ןקְנורָטְנ סא רָסאמ

 ןופ טְצעָזְג ףיז טאָה איז נא דס בש דנוק םַעָר

 וא ןֶחעָננ טאָה איז דא טְביירַש יישר .ןטייוו הַעְד

 אי טָה ּבְראָטש לאָז רני סד טְניִחאָנ זיא סע
 איז בוא ובו הלפ תא אי רטייוו ךאנ טצעזנ ךיז

 די ה . .

 רטְנוא ףימישח דס תִפ דני םאְד ןפ

 . ןופ ןּבְראטָש םעַר ןיִא ןֶרַעָנ טיָנ -לַעוְו א דלה

/\ 



 אריו אכ תישארב 4

 יקופ אא ןפ לנהל |םיחלאךאדמ ארלו תת ייפ לענה .לוקיתַא .םיהלא עמשיו"
 "לארה ךלהמ הָלרְמאיוםימשה
 לוק"לֶא םיקלָא עמשרכ אריה
 +. לס" עפ יאו

 ירהש ותוא האור התיה אלש יפל , םש אוגה רשאב (זי)

 םימכח יתפש
 "ונְו יוכטמכ קמכס קוסכמ 35 כוכקכ דליס םכונ סכטי 6ד
 ךכפו סנוק 65תו ,בופכדכ ספככ סיס סג 50 5 ן) : ק"ודו
 סיקו)ו קוסרכד ק"פכ ןכוכמפד 501 .  ס)וקל פמש. 65 סמלו
 55 ןיכוס6ס פיכמ ומנע רוקפ טוכס ןופ ינסמו סיספ *'כ
 : ס'6כ ףידע יסט ןווכמ ו5מ י6 לכ5 ןיוכמ ימ"6לד סוטמ
 סט לע ןודינ 5וסע .סכופו בכוס ןג- לע ןלכמ סטקמ סמ ם
 םו:5ב6 ס"6רס כתכ . ד"ככ: ונטרפ6 -500: וכ פכלפכ ולוס
 וגסטקו .ודיכפ  תוריכע. ןקולמ ןילע וגלעק 5) סמל. סומפפ
 ןלותו וונכ 536 6וס : ל סתוכעל דיפעפ תוריִבע ןפופמ ןילע
 וסוילע גולפד 2"כד .6כוג6 6וק6 קוס סדנתסס ל'+ 6מטו
 יניעב 236 . יפגג) קס5מד 5רק וטכדמ ןיסכודס 601 ע"רד
 6וסט 69 .ת6 ןס קוקולס תוטכדמ רמפנט 5ןכ קסודק .ס5לנ
 גרטק) ןילוכי ווס לכ סלכנ ןכ) ןק 5וסכ 5ודסכ טרופא
 סנש. 'כ ןכמ 895 ןיקונעמ ד'כ ןיפ וכ ודיכ< סיסעממ וולס
 וגכטק .5)ד 6סו סנט ז"ו 06 וכ סיס 55 ל5עמטו)ו סלטמ
 ויסכע ודוגכ םיטעמסד ל"ו ךותעס ס"מ ודוכט סיכפממ
 סכפ וות תסרפכ ןמקנ י'טריפס ופכ וימי ףוסכ סֶכוטס לסט
 501 ת'6ו צץ : )'נ .ק"ודו ללעמטוו קקלי ותו ולכקיו כב
 יכסנמ) 362 ס'כקסש ?"י סונכ לע תוכ6- וקפוי 65 כוקכ

 | ט"ע .שוריפ |
 : טייִוַוג טאָה נוא לוק ריא ןָבּוהנ ףוא טאָה
 טרעָהְג טאָה טאָנ נוא רפה לוק תֶא םיִהְלֶא עמשר (זי)

 ןָמוננ א טה רע רֶמּולְּב ג םעָר-ןופ לוק סאָר
 הָלָפּת איִד זַא ןנְנּורדְג זיִא ןנאַר .ןופ הָלְפִת ןייז
 טעו לָכּפְתְמְיִלַא ףיז ףוא זיא הֶליח רעָד סאָמ
 ערַדְנַא סאו הקפת איד יו. ןִמּונג ןא רָבַעַנ םֶע
 מ רֶגֶה לא םיִהלֶאַה ךאלט אקו לֶלָּפְתִמ םיִא ףוא נד
 רַגֶה אוצ ןַפּורְנ טאָג ןופ ךאְלמ ןייַא טאָה םימָשח
 אוצ טְנאָזג טאָה רֶע וא ל סאו לָמיִה םַעַד ןופ
 ןד ֶאְרִּת לא רנה ריד וצ זיִא סאו רנה ָל מ ריא
 רנה לוק לֶא םיִחלֶא מש יִּכ ןָטְכְראָפ טיָנ ףיד טסֶלאָ
 םעְדןּופ לוק םאְר טרעָהָנ וצ טאַה טאָנ םּוראוו
 יישר ,זִא רע איוו ןֶטְראָד :פש איה רש נוי

 גוא ןַעונְג גַרְטְְמ ןיֶּבאָה םיִכָאְלַמ איר טּבייִרש
 סאוו לאעמשי רֶר םֶלּוע לש ונובְר טנא ןֶּבאָה
 ףרוד רעדניק עני ןמייט ןלעוו רעדניק, עניי
 ןנרְּב ןייא ןעְַעַרְּב ףוא םיא ּוסְסְלאָז טָשְראָד
 זַא תַעָשַּב םוראוו ןייטש טעו רַעָמייוו איוו וזא

 טיפשר שוריפ | <

 < םולקנוא |
7 . 
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 .אָיְבִרְר הל דדי דוד:

 .ןיד = אָכָאְלַמ = אָהְ
 רמָאו אָיִמְש ןמ רָנָהְל
 אָל רָגָה ףיל המ הל
 סדק עימש ירא ילחְדְת

 ו יי רענה

 םש אוה רשא םיקמב רמול ךרצוה םוקט ותואמ .הקחרתנ
 4% 0 יישר !

 ספימ .ןסכמ" .רענה לוק תא (זי) : קסלקסל
 סמדוק .םיסו וולע . םילק6 קנקסמ ע .סלוסס םנפס
 יפכ ([טס'כ) - םש יאוח רשאב :.(כ'כ) לכקקסל
 סמ יכל 0% פ ןודג :סוק ויסכע סטוע סוסכ סיטעמ
 סיגכטקמ סלפס יכל יויסמ-יפ>- סוטעל דיסע סוספ
 6מ5 .ךינכ..םימס)--.יצ ועלז .דיסעט ימ -ע'טכְכ סירמוסו
 קיד5 6וס סמ :ויסכע :סביכמ סוסו 053 ול סלעמ ספס
 םכועל יופכ ומיסט .סז ןינעכ ל'כ) .קידכ ופ וכמס עבכ וס
 ויסכע 5₪ וימעמ יפל ססל כממ (ק'ודו 5מ5כ סקיפ
 פסלסי 6 םימס ןכיסו ; סש וכ .כטסכ וקזו וכד ינס
 סטמ :(סכ סיעטי) מסנט - רלנדכוכ: .סלגסשכ מלב
 ןיכפומ ויכפכ "וגו -סימ- ןיקס .5מ5 .תהרק) .'וגו כרעב
 הקקככ סיסכפל סיכמוס ל6כעי ויס .סויככע 556 סתומ
 סנס ונילע ומסריו פסעמסי ודוד יככ 550 ונוכילוס סכמ
 פפו סידוד 055- סיכדוד ת"ל: סינדוד .פוקכופ (סכ סט)
 קוחוקו -מולמ נלו רטכ -סספ ןיסוכמו סקלכקל סיסלוי
 ךוקל  וסינכפסכו סימ .סיסלמט ל5ככי סילוכסכ .סיקופכ

 שע\ שוריפ 'ַ₪
 איִד וצ תּולג ןיִא טֶריִפִג לַאְרְשִי איר טאָה ןעָמ
 סאָו איר אוצ טאג לַארשי איר ןיּבאָה םייְבְר
 גצ זְנוא טריפ ךייא ןטעב רימ טרִיִפִנ אייו ןִּבאָה
 איז ןָלַעְו לאָעְמָשָ רָטַעָפ רָוא ןופ רֶדְניִק איד
 ןיּבַעַג זנו ןיִלַעוו גוא ןייז םְרמ זנּוא רעָביִא יז
 ןנעקא יז םולאעמשי איד ןנעז ןקנירט וא ןסע
 שייִלָּכ ןֶצְלאַנ טֶבאַרְבְנ אייז ןבאה נוא ןעְנְנאִנְ
 ןִסָע סא ןלַעְוי אייז זא יִָּב שיפ עָנעָצְלאַזג גוא
 טכארּג ןּבאה וא ןטשיִראד םעְ אנ אייז לאָז

 טיי באה לצרשי יר גוא ןיִלְנאָל עול א
 איז וא נוא רֶסאוַו טיִמ לופ נעו ןֶלְנאְל איד זַא

 יא ןמוגנ ןפאה גוא ןלְנאָל יִר טְיִפעִנ וא ןְּבאַה
 לאל איר ןופ דנו רעַר וי ןקְניִרְט אוצ לומ
 ןּבְראְמְשכ ּופ רַעָר אייז ןָנעָו ףוג רָעיִז ןיא ןיירא
 זיא וזָא יוו דנגצַא נוא טְנַעְרַפְנ איז היָּבקַה טאָה
 ןֶבאזָו עשרא רע זיא וצ קירצא רע ויִא אוצ רַע

 ₪ מה קירצפ וס רש ויש רנוצא טרְֶָענ יז
,/ 

 .רָנּוצַא ןופ םישעמ עָנייז ךאָנ טרֶפַנָעְנ אוה ורב

 ] ו

 . ו דא



> + 

 ; הגש ונס של

 אָימְד - אַ תזחו

 יל תי תלמו תל
 הי = תַאְקָעַאַ .א
 אַרְמיִמ הָוהְו כ: אָיְבַר

 ּהָרעְמּב "ווד

 אָרְבְדְמְב בתיו אָבְרו

 : אָתְשַק יב הוה

 אָרְבְדַמְּב < בָת .אב

 ּהָל  תַביִסִ 1
 אערהמ את

 הָוַהַנ 5 : םיר יה

 אנרעב 2
 ינשו תשקב ךשומ . תשק הבוה (כ) : םימה תא ול ןתנ
 בבר .ןושלמ ויבר וילע ובסי .םנו וברז והררמוו . ןה תור
 יא יבשוי ומוד . םמש ןמ םימש וטוש . בבס ןמ ובוס ומכ
 הבור לבא . הנורחא תואב םילפכנ םלוכ הקד הטמד ןמ

 ץי"ע- + ב לע"

 "ארו אב תישארב =
 ה
 ב הדיזתא יקיזחהו רענה"תֶא

 םיהלא הקפיושנונמישא לח יול :
 ףךלחו םומ ראב אָרְתנ היִניע"רַא יח ת ינאעש

 קשחו םימ תמחהייתַא אלמתו
 רעוה"תֶאםיהלא יהָיי:רַעְנהתֶא

 יהיו רבדִמ כב .בשיו לדני 0
 ןראְּפ רָברמְּב בשיו < : תשק
 :םירצמץראמ השאומא ול הֶקִת
 .רמאי אוהה תַעָּב יהיו + פ

 <. .*< % ףלמיבא

5 
 = ₪ יש יי

 הבר

 הבר תרזגמ
 ארפ .היהי אָוהְו .ביתכדכ ..ןראפ .רבדסב | (אכ) : הנוק
 עדיו הרשמ קחצי ךלונש .  אוהה תַעָב יהיו (בכ) :םדא
 תורכל התע אב ךכל ה"כקה ול השעש םיסנ ךלמינא

 יישר

 2 לע. "תש . םסקכ סנס סו
 סוס | סקגדומ ץיבב "ךכופ) | דו מג

 טיע שוריפ
 איִד ןֶּבאַה ּוזָא ןְגאָז קיימא נוא םיא ךיִא טָּפְשִמ
 ךאְנ רע זיא דנּוצִא היָבְקְה אוצ טרפנעג םיִכָאְלַמ
 טפאְרְמְש לָמיִה ןיִא םוראוו טינ שש - ב ןייק
 יא טנאזג טאג טאָה ראי גיִצְנִאוָוַצ רפ ַטיִנ ו ןעָמ
 אייטש יכיק !הי) :דָנּוצַש זיִא רע איוו םיא טפָשִמ

 די תֶא יקיזחהו גנו ןייר ףוא ייַה ענת תֶא יא ףוא
 ונמישא לו ודנ 2 יכ םיא ןיא רנעה עני ףוירנב ב וא יב

 : קְלאּפ סורא אוצ ןבאמ ָםיִא "לע יא םוראו)
 טְניִפעְנ ףוא מִה טאָנ גוא היניע תא םיִלֶא חקפינ מי

 ןהעַז רעְר טאָה איז .ןוא םומ ראב ארו ןנוא
 אָלְמ ןנְנאָגְג זיא יז נוא ל רַעָמַאּו טס
 טי נא + "טיפ רַעַר טאָה ל םמ תָמָחַה תא

 :.'נו לכב ודו למסנכ לוס .סיכנועס ₪5  ספסלמו
 ו למסנמ -.סילודנ סוקפְפ .םירצמ .ץראט (סכ)
 < םרסוה קוכז יטכיפ כמ. ונייס ..'ונו םיככמ סמפס

 ט'ע שוריפ
 ןָסקוווננ ףוא זיִא רָע נּוא גני םַעָר םיִמ ןָעוְג

 רָּבְדִמ רֶדְניא ןסעוג זיא רע נוא רָּבדִמּב בשה ןֶראוונ ג

 ןלייפ טיִמ רֶסיִשִא תשק הכר ןעְונ זיא רע גגא יח
 רעד ןיא ןיסעָטג ויא רע טֶּבייִרש ישר . ןגוּב
 רָביִא ץנעָז סו איד תְליגְּב טאה וא רָּבְדַ
 2 ןיסעג זיא רע ןוא ה נב בש (אכ ?ןיִראבג

 < . הנוב . השוע רמאיש . חנק . חַנַב -. השע .

 2 סירצמ ץֶרֶאְמ הָשָא ומא ול חקתו ןראָּפ רָּבְדַמ .ךַעְד זי

 ןופ הש ] ןייא ןמונג םיִא וצ טה דֶטומ .איד /
 סא אָו ל םבייִרְש יישר ..םייצמ דנאל םע
 ןֶּונְנ יא איז טאַה סורר םירצִמ ןופ ןמּוקנ סורא
 טאו ףערפמ'א טייל ןנאז םודד םירצמ ןיפ ייווא

 2% ףוא רע מֶלאפ טול רד א יקעָטְשִש ףרא
 = ?סקאננ יא רע נאה ןופ טרא םאר זיא סאד ודע מ

 = רעל רֶדְיַא נג זיא סע נא אוהַה תַעַּביִהְי (בכ)
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 ל 2 יי

 / / דו אב תושארב 9 = /
 ג דלא .ואָבְצִדרָש . לביפו 0 בא |
 \ לבב מע .םיִהלֶא רמאל םַהָרְבִא =

 ל 8

 0 החתענ < : השע התאדרשא
 % שי פ "םָא .הָּגַה .םיתלאב יל הָעְבָשַה
 5 דססב יחלו ינינקו .יל רֶקְשִּת

 1 ו ידמע השעת למע יתישערשא =
 א פת יש הב התרנירשא ץראְה סע
 : 5 פתח : עבשא יכנא םהרבא רמו דכ

 אָנא םָהְרְבַא רַמָאו כ

 טס שא הלסיִבָאְדתֶא םהרבא חכו 5
 וקנ רשָא םימה ראב תודאלע
 למי רמאיו :ללְמיִבַא ידבע
 . 5 לפ יטפס רקפ % איה

 םיבשר :שוריפ
 : ערואסה יפל שרפל ךירצ איהה תעב לכ ןכו . וסע תירב

 : ינב ןכ .ידכנלו (גכ)
 ויזצר ָ

 יפ . ךמע םיהלא (נכ) : יסק סירקיעס -
 ססלכ סיכלמס סעו סולמנ 'סודס .סנוככ 1 סניפ וסכמ
 .ידכנלו ינינלו (גכ) : ויכוקזלוקסס סדקפנו ודיכ פנו

 טיע שוריפ ,
 רע וא .סהְרבִא לא ואָבצ רָש לוכיפו ךַלטיִבָא דָמאַיו מו

 וצ ןאַמ ביי יז לוכיפ גוא ףֶָיִבָא טנא טאַה |
 הּתַא רָשֶא לב ךמע םיִהְלא ןגאז אוצ ּוזא ,רמאל םֶהְרְבַא

 . טסוט וד סאו ץֶלא ןיא ריד טיִמ זיא טאָנ ָשש
 זיא רע זַא ןהעזנ ןְּבאָה אייז ליוו ב וירש יישר
 נוא םִלָשב םּודָס ןופ הָנּוכַש רד נאג 6 סורא
 ןינעָיַז נוא םיְִלִמ יד טימ ןמלאהנ | הָמְחְלכ טאָה
 טאַה בייונ ןייז וא דַנַעָה עניי וא :ֶלאָפִנ ןייִרַא
 ןּבאַה םורר רעָטְלַע רַעְר ףוא טאַהְג דניִקַא םיִא
 ד םאוו ץלא | ןיִא ריר מיס זיא טאָנ טאג אייז
 הָנֶה םיחלאב יִל הָעְבָשִה רְנּוצַא זחא האחת (גכ) : טסּוט

 אור בוא רוק סא טאג איב אְך רימ וצ רעש
 ו טיִנ .טָסְלאָז וד רֶמולּ ףישלעָפ טסַעְמ ₪

 וצ גוא יִדְָפירעְדְניקנ 2% זַצ גוא ינינא דימ - :
 8 ה" ל

 ךְלמיִבַא תָי .םֶהְרְבִא
 אָיִמְד אָריִּב 'קסיע "ל
 ידע וסיִנַא | יד

 רָמְאְו וכ > למי
 לי * = םרוטה לעב

 :ינכ ו .ידככפ (נכ) : רולרג סנוגמ 655 ספיפס

 \.:ו +1.

 יתישע רשא דסחב :ןכס לפ 350 יפחכ ןסכ דע
 צלל סנס ך) יתטלק . ידמע .השעת ךמע
 : ךכ ל ופע כוש :חכוהו | (סכ) : (ר'כ) ךינפל

 "- שע שוריפ
 . רַעָר איוו וזא מ יִתיִשַע רשא-דֶסָחָּ ףלק ינייא עָנייִמ

 סאוו זיא סאָר ןאָטג ריד טימ באה יא סאו דָסָח
 וד רד רֶפ זיא רנאל ןיימ טְנאְזג ריִד ּבאָה יא
 טיִמ וטסלאז דמה טסליוו וד ווו ןציו טסְעמ
 נוא ז ּהָּב הת רָשֶא ץראה סע רָסַח ןאט וזא ךוא רימ

 : טֶכוְג ןנירד טסאַה וד סאו דָנאָל םעד טיִמ
 נאג םֶחְרְבַא טאָה עְבָשֶא יִבגָא םהֶרַבַא רמי (דכ)

 . ָָמיִבַא תֶא סֶהְרְָא ַחיִכּוהְ כ :ןירעונש לעָט ּךיִא

 ל לסבא טיִמ טאַהְנ חּוכיומ טאה םֶהָרְבַא וא
 :.רעד ליוו םּוא ָלמיִבָא ורב ולזנ רָשֶא םימה ראב תודוא

 0% ןפ טבענק איר סאו רָמאַו טיִמ ןעְנּורְּב
 וז טה רַע וא ד ל רמו (וכ : תי ןֶּבאָה
 2 םייוו א חת רו .הָשָע ומ ד [' 0



 שש

 9 צי =אריו אּפ תישארב

 רָבדַהְהתַא השע ימ יתעְדָי א
 ףאו דה = אמת = םגוי ל תְרַ אל התא" סנו הוה %

 : םץה יִתְלַּב יתעַמש אל .יִבְנָא ו 0
 ןָהיו רכב ןאצ םהְרְבַא הקו זכ רַבְדּו זכ : ןיִד אמ

 : תיִרָּב םֶהינַש ותרכינ הלמיבָאל 4%
 תֶשבּכ עַבָשדתא םהְרְבִא בצי כ טקמתכמק היהמ
 ןפְרּוח עַבְש תֶיסַהְרְבַא
 := :ןהיִדוחַלְּב  ןאעה
 ךְלְמיִבַא = רַמָאְ מכ
 ןונא הַמ םָחָרְבַמְל
 ןילא ןפרוח עַבָש
 :ןֶהיִדְוְלְּב אָּתְמַקִאד

 עַבָש תי ירא רַמָאְו ל
 ידי ןמ לבת ןפרוה
 ּודַהְַל יִל יִהְתְד ליִדְּב

 ףלמיבא רמאיו 5 :ןהדבל ןאצה
 תב טעָבָש הנה הַמ םהרבַא"ל
 / הנרכל תְבצה רשא הלאה
 חמת תַשְבְּכ עבט "תֶאיִּ רָמאיו לו

 יּכ הָדעְל יל"יהיהת רובעב ירימ
 למה

 םירוטה לעב
 תונוכג ככ תכנס סתמ . סכרכ) םכ5ס 'סמכ סנס . סכ5ס (טכ)

 יישר <
 םודע ןופ) . הדעל : פז . יל היהת רובעב 0)
 תא :יתרפח 2 : סכלמְס סדעו ומכ כ .סבקנ למ
 סיכפולו ךלמיכס | יעוכ - סילע ווק .סיכילמ .  ראבה
 0530 למ ספלסיכ ימ-לכ .ססיניכ ורמס סופכפמ ונסנס

 ט'ע שוריפ
 פנו טָגאָזִג טיִנ ריִמ טֶסאָה ּוד ךוא נוא ל ףִדה
 סאד ּבאַה ףיא ףוא נא סויה יהלב יתעמש אל יִכְנָא
 גוא סהר קב זכ) : טְניָה ראָנ טרעָהְנ טיִנ
 רעָדנְיר נוא ףאש רק ןאצ ןמּונג מאה םֶהְרבִא

 ותרכו ךְלָמיִבַא וצ ןֶּבַעָנִג טֶה רָע נּוא דל ָבָאָל ןהיו
 :ןעונג תירּב תַבּּכ עְדייִּב ןּבאָה יז נוא תירב םהינש

 טלעַמְשנ רַעְדיִנַא םֶהְרְבִא טָה .םָהְרְבַא בצי חבו
 : ןיילא ףאָש ןָּבִד יד הקבל ןאצֶה תושבְב עְבָש תא

 הֶלָאָה תשְבֶבְש הָנְה ה םהרְבָא לֶצ ךלביִבא מא וכ

 םוָנ הנהבל ּבְצַה רש לסל | ןָּביָז יב ןפיימ בס

 טה .רסאנ ל : .דְָואב טל יוז טָמאָר ו
 .איד 5 ירי 8 תשבָכ לבש יג טנא ו

 טסלג

 םימכח יתפש
 3 קוד5 5וס ס6 רמופכ סימכ .סכוכט ספע ₪5 תכטס
 כת5 סוקממ סוס עטר לכ6 םימכ 5וס קיד 13  וכיטסו עטכ
 6כ0 - ומ סלעמ .ססלו מנכ ךינכ ופימי ןינבס  דועו
 ונ6 סלעמ סז .ןינעכ קיד 5וס סתעס ןויכ סס) :יבס ס'נקסו
 סדכ) כתכו דע) לותכ 5)ד 5סו קי ל"סרסמ . לכס ול

 םיע שוריפ
 באָה ףךיּצ זא תאזַה רָאְּבַה תֶא יְִּרַפִח יִּכ תּודע ןייא

 רַעְביִטְסּמ יר טבייִרְש שר .ןעְנּורְּב איִד ןֶּבאָרְנְ
 ריס גאז ןֶּבאָה נּוא טְניִרקנ ןֶּבאָה ָּלַמיִבַא ו ןופ
 פֶצ ריז ןֶשיוְוצ ייז ןּבאָה ןעָנורְּב יד ןּבאְרְגְנ ֶּבאָה
 ןֶגְרְּב רַעְר ייָּב ןייוו ךיִז טעו) םאוו רד טסּומשג

 גצ סי ןנעקא ןיוג- ףורא טעונ רֶמאְוו סאְר נוא
 ןנעק ןננאגג ףוא ייז ןגעז ןעָנּורְּב איר רעהג םִעְר
 רָביִטְמאּפ יר טּביירש שָרְרַמ רעָב אי ...םֶהְרְבַא
 ערנוא .ןופ "הֶכלעוו טנאֶזְג .ןּבאַה םֶהָרַבַא ןופ
 ינּורּב רעָר ייָּב ףאש עָעיז ןלעטש ןלעו] ןראה
 קינג ףורא ןלַעו) ראו יִר נוא
 טֶסְלאָו וד יבא וצ טגאזג םֶהְרְבִא טה סור
 0 5 'לאָו סע יִרְּ למעל ןָביז יד ןמעָנ רימ יב

 ,יר ובאה ךיא זִא תּודע ןייא ה
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 רט אה ייפ ע2 רָאְּב אּוהה םוקמל אר כ
 רענון ורק " :םקינש ועָבשנ םש יִּכ

 ל ₪ רט ךלפיבא םקיו עבש ראְבְּב תיִרְב =
 א פח הקמ א"י ובשיו ואָמצְרְרַש לכיפו

 כת ל: רָאְבְּב לָשָא עטו נל : םיִתְשְלּפ ,

 עַבָש - רָאְבַּב * אָנְליִא לא הוי םשב םש"הארקיועבש =
 יד ּאָמָשִּב ןָמַת יִלַצְו :

 רד- "ל 1-49
 םהְרְבִא .בָתותֶאְו .דל / ) .ספ.קסוס ספ 8רֶקיַו . פע ספופ 46 עטיו א'ת

 6 . םיתשלפ
 םיבשר שוריפ +. 0 2

 עראב

 ָ ! םש ללפתהו חיה סדרפ .לשא עםיו (נל) 6 רי /
 םימכת יתפש

 :.רכוכ דע ומכ  סכק) | סדע יכ סָביִקנ = ןוט) 6וסש ""ינפמ
 יסמ כ'6 סידע י"ע רפוג \ ןיפד סז סוכוס-ךו< לל6ד ר
 ססל סיס ילסט ךנמוכ5 ונפל ועכמ 520 ססרכ5 ידכעד סעט

 - י יישר / |

 : ססלנ5 סללקל וטעו סוס ולט ופסלקל סימס ולעיו ר
 וכממ סיכס) םדלפ למ6 דס לסומכוככ ,לשא (גל)
 !ינסכ5ל קדנופ- .כמס דמו .. סדועסכ .סיסלוסל  תוכיפ
 כמסנמ סולספב סעיסנ ןושל וכינו . םוכיפ יניפ לכ ובו

 לכל סוס .סימקס לט ומס סלקנ לט5 ופופ ידי י'ע ."וגו םש ארקיו : וטדפס טס5 .עסמ (6י ל0ימדו
 ימ לפמ סמלכס ינטממ ספפ סילוכס ולטמ ספלכסס יעל וכלב .ססל  כמ5 סיפופו סילכוסס 6 .סלועס
 סנש ס'כ סטע ןוככסב ןוככס לכ לע סינולפ . םיבר םימי (דל) = : (י סטוס) סקלכס .סלועס .סיסו למס
 ןכמ סדוק ונס סלט סֶרַפִמ ינופסכ כשיו סכיו סנפ ססופ ןכסמ .וקסלכ סיס סנפ ס'ע ןכ יכסט ו"כ ןסכו
 . סממ קסעיו . סלכס | רוכעיו כמסכט ךלוסו עסונו סנו סלולכ סיס וופומוקמ לככס סמ 96 כייסנמ
 דע ויטסמל ךלי\ דימ סערפ וסלט ירסע סיטדמ ספלפ 555 סעע 85 סיכפפכו ., סמילנמ סלכס דכיו בטמ וסיו
 לס סטוב יטפמ ססלכ5 סטמ עסיו-דימ סודס סכפסנט דע בטי ספ  ןולכהכ .ר56 סלממ ינונסב בסי\ 'סביו
 'ביפכ .ןסכו .סכפ :ס'כ יכפ  סיכ6למס .ול50- וסב .ופלימל יסולסכ .יכסע סיס סנט 5 ןכו סיסכלפ ןכ6ל לכו "פול
 :סינמ יסס ססילע סינורמ ויס .ספו .טלפל 96 סוססל בופכס 52 פלו  סינוטסרס לע | סיִכוכמ סיככ סומו
 ספופו ןוככמל כוסו .סטמ .95י ךימ סנט וכ יכס סנטמ רפוי סיכסי סנופ .ךסלל לעו ספלפמ סיס לפוי ול

 . טע שוריפ

 אקק כ ל? (אל) + ןֶראווג ראוְָג םֶד זיִא יז ףרוד =
 בלעז ם' ןמורנ דע שה לבש רווציחוחה טופ
 ןָטְראָר םוראוָו חיש יש ש יג עַבָש רָאָּב טָרַא
 : לֶמיִבַא טימ םֶהְרְבַא ןראוושג יִדיִּב ןֶּבאָה
 תיְרְּב תְרוכ ןָּבאָה נוא בש ראב תיִרּב ותרכיו (בל)

 ואְָצ רש לטיפ רפי סקי. עָבְש ראב ןיא עו
 טי ןייז נוא ךְלִמיִבִא ןנאמשג ףוא זיא רָע נוא

 ףיו ןּבאָה ייז .גוא םיִמָלּ רש לָ נשי לזכוַפ ןאמ |
 עטו (נל) + םיִתְשְלָּפ דנאל םִעָד וצ טרעקנ דיו
 ןיִא םּוּבָא טצְנאַלּפג טָה .רָע נא לנְש רגב לשא

 ןנירק לַאּומש וא בָכ שָבייִרְש יישר .עַבָש ראב |
 ץנ ץיא צְנאַלָפִנ טאָה רע טנא] רָניְי מ

 - א

 שן 0 /
 יִד צ תורי יִניִמ עָלִ ןֶננעְרְּב לאְז רע ןטְראנ
 טכאמג טֶר רע טֶנאָז ררדנמ רַעָד גוא םיהרוא

 ןעונג זיא ןטְראָר נא ןנעוו םיחרוא ןופ גיִרבְרַהַא
 ףְוד גוא סל לא ישב סַש ירי תורי יִניִמ עֶלא
 ךפ ןמאָנ רעָר ןראוונ ןַפּורנ ןא זיא לֶשֶא סער
 - םראו שלו רַעָר ראָנ אוצ אָגַא יא רע טאָנ
 -.גוא ןָסעְ פָא ןֶּבאָה םיחְרוא יר זא םעָר אנ
 .גצ טֶּבול טְנאָוג יז וצ םהְרְבִמ טה קְנּורטנ פָא
 .םניימ רי םעָצַו ןופ ןֶסַעָנְג טאָה ריִא סו ער
 ןסעְנ טה ריש ןינ םעניימ ןופ ןסעְננ טה ריִא
 ןָפאשב זיא סע וא שןאָוג טה רע וו סמער ןופ
 תיִתְקַלפ ריב -סקְרנא דו (דל) | איִד ָראָיְ



 ןימז יִאָתְש
 רַתַּב הָיהְו -א

 יס יי יו ןילאה |
 הל רמָאּו םָה

 יהיו הר

 רא יל א 3
 דיי 2 כ תי עב
 קחי תי מחר יד

 ארה אבו תושארב

 "םיִּבִר םיִמָי םיִתְשְלִּ

 דמאיו םֶהְרְבְא"תֶא הָסָנ םיהלֶאָהְ
 - רמאיוכ : :יננה רַמאיו םהר

 % ךחיחיזתא ָדְנֶבְדתא אניס

 199 ק
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 אה םיִרָבּדה החא

 + ₪ ףניגפ סיס)6סו . ספ ןיררסנפ רח8-יסיו אך לויא

 םיבשר שוריפ
 רחא רמאנש''םוקמ לכ , הלאה םירבדה רחא יהיו 69
 םירברה רחא . הלעץמלש השרפה לא רבוחט הלאח םירבדה
 ארית לא ה"בקה דל רמא.םיכלכה םרבא גרהש הלאה
 קחצי דלוגש הלאה םירבדה .רחא יהיו , תומואה ןמ םרבא
 ןכו .. הקבה .תא דלי לאותבו וכ רמאל םחרבאל דגויו
 לדג .שרתו ןתגב .לע יכררמ ריגתש הלאה 'םירבדה רחא
 ליעוהו יכדרמ תא 'גורהל הצרש סה תא :שורושחא ךלטה
 רתא ןאכ ףא ,ןמה הלתנו ךלמה תא" ליצהש המ ול
 ודכנלו ונינלו ול ךלמיבאל תירב :?:טהרבא .תרכש םירבדה
 לש ופא הרחו ןאצה תושבכ עבש ול ןתנו םהרבַא לש
 םגו םהרבאל ןתינ םיתשלפ ץרא ירהש תַאֶז לע ה'בקה
 ללכב לרוג םיתשלפ ינרס תשמח ירע לע םיליטמ עשוהיב

 ןכל -המשנ.לכ היחת אל םהילע הוצ ה"בקהו לארשי לובג |

 יישר 5
 ךכ |; סינמ ב"י .קחנו לט ש ופדיקע :יכפל סדק סנש

 םירכדה: רחא (6) . :(3'0) .ָסלוע = לדסכ = קוונט
 5 (פפ .ןילדסנס) . סיכפול .וניסוככפ .פי . הלאה
 ססעפ סדועס לכמ למוסו גמטקמ סיסמ ןטס לס .ויככד
 למס דספ ליס וס :דסס רפי: ףיכפ) םילקס 5 סנס
 קכז ו9 למוס יסויה ולס ָּכ ;וכסכ .ס)6 סטע סולכ ול
 35עמשי לם וימכד רסס ס'יו -ככעמ סוס 62 יטפל וקול

 הסנח  ביתכרכ ורעצו ןרתנק םהרכא תא הסנ םיהלאהו
 יננחב . הבירמו הסמ . 'ה תא םתוסנ לע ,האלת ךילא רבד
 תירב תורכל ךל יתתנש ןכב התיאגתנ רמולכ . ינסנו 'ה
 תחמ הארו הלועל והלעהו ךל .התעו" . םהינב ןיבו :םכיניב
 לש 'טב כ'חא יתאצמ % ךלש תירב תותירכ : חליעוה
 + םישדח העבש םיתשלפ ץראב 'ה ןורא יהיו , לאומש
 ת'בקה ול .רמא ידימ חקת ןאצה תושככ עבש תא בתכ
 "תומטחלמ עבש םישוע וינבש ךייח תושבכ עבש ול תתנ:התא
 עבש םיגרוה וינבש ךייח א'ד . ןתוא ןוחצונו ךינב םע
 <"תשלשו לואש סחנפו ינפח ןושמש ןה ולאו ךינבמ .םיקירצ
 ןח .ולאו תונכשמ עבש םיבירחמ וינבש ךייח א'ד , וינב
 . ןירת םימלוע  תיבו ןועבגו-חלישו בונ לגלגו דעומ להא
 תפס | םישדח העבש םיתשלפ .הדש תא ריזחמ ןוראש א"ד

 ְי םימכח יתפש
 .וורחללמ קוספ סוטמ פז - טרפ) ךיר5ט סמ ₪: קו סודע
 .סוקמ לכר ךופס 5וסש וגו ס350 סילכדס 306 יסיו כותככ
 " כ"י סיס סו ך) ך) תטכפכ י"טרופדכ ךומס פוס כמ% כפכט
 'כמ6  טכפמ | ךכ) = רמפ רמלנ .סע) ןכ-סלו ןכ יכס5 סנמ
 :"ססרכ6 = ןיכ סיסט- סילכדס | רמ5 לכו 'וק ןטט לט וכבד
 7 ₪:5-ןספ לומפס 6 ןי6 'ופ ת : סוג ךופסד ךלמונ6ל
 : ס'לכס סטקכ 5 ונולס 2 פומוקמ סעככ וגיפפ לסד + סקקכ

 / רמפ ומס .ינסכימ ספס | למל לכסכ קמפ ול רמס סקימ .סלו סנס ג'* ןכ )ממ .קחלי לע רפפסמ סיסש
 *1 ןופיז ןוסלו 6וס .סולע .ןוס) סודיסמ ?₪  ספיילע: סיס ךכ., יננה : כעמ :ותויס .סל יפפל ךמנע סכז ס'גקס
 < ופסל וכמפי לם = ןויפנס סזכ יל דופע ךממ ספקכב \ .רפס תת ספקכ ןופ 050 לכ ןיפ . אנ חֶק )

 'ט'ע שוריפ |
 דָנאַל ןיִא טנּואוונ טה םָהְרְבַא נוא  םינר סי
 ןעוונ .ויַ סע :בוא יס (א) : עב לּּפ סת
 יישר . רייר עָגיִזאִד יד ךאָנ הָלאַה סיִרָבְדַה רַחֶא

 טָה רע סו ןָמְש ער ןופ דייב יד ָאָנ טּפיירש
 ןופ ה'ּב טאָנ ראפ טְנאּוג טֶה וא ןעווג גרטקמ
 טאָה טְכאַמְג טֶה םֶּהְרְמַא סוו-הָּועָס העָר אג
 ברה םוש ןייק ןעוג בירקמ יער רַפרֶע
 ןאטְנ סֶד ףאָר טָב רע שָפְנַענ היב אנ ו

 םיִא טאו ְףיַא .זא נוא ןנעוו וז ןייז | ןאפ א
 טל ריִמ .רפ ןוז ןייז ןָסְכעָש 0
 ןופדייב יִדְרַאָנ גאז לא גוא ֶנְלאָמַנ

 ן ןענ 0 י
 ו ןנעקא טמירב ףיז טָה רע

 וריפ
 באַה ָךיֶא וא ןעוֶוג ג למ די יִמ טָה רָטאָפ ןיימ זא
 ור ד טנא םיִא וצ קחצי טָר טרעווג טיִנ םיֶא
 ,.זַא בייל ןייד ןופ רֶבָא ןייִא טיִמ ךיִד טסַמיִראַּ
 < ןמבעש \ ןיילַא מ - ז ףיא ןֶנאָז רימ לאו טאָג
 , .שיחלעחו ןעוונ רדיונ טיִנ םיִא ךיא טֶלאוָו םיא רפ
 = רבא וצ טֶבּורְּפג טה טאג נוא סהר תֶא הָסִנ
 2 נאג םיא אוצ טאה רע נוא הרב ויִלֶא רָמאיַ %

 ישב אָר ינגק טיאזג םהרבא טה מאו םהָרְבַא /

  ןָפאש רימ טסעו) וד סו אמ וצ שייִרְבִנ ןֶא
 שב יא אנ סעָנ ַק טנאָזנ טָה רע נוא דָמאַ ב
 . "| םיִא טאָה אווה ָךורָּב טאָג טְּבייִרש יישר ב ּףד"

 " ד יא מב ל ה ףיר טַעְּב ג טנא

, 



 יי 1 0 ה

0 
7 

 .% 6 סק ןירדסנכ ד סיתפפ .סכס'ו / ת

 / ם' בשר שוריפ
 , .ירומאה ץרא הירומאה . הירומה (ב) : ה"אירא רטנוק
 להי אל , שמאיו וטכ ךשוח שמיו , םירסח ן"יפלא הברה

 םימכה יתפש
 46 236: סכע.ךכלו .וקעד .ףולטס ס'כקס ולמלו לנפ חכ ₪
 5מעטבד ל"גו .(י"הכ) : סטוע סיס 65. ותעדכ ףרוטמ סוס 95
 רמלדמו תכס5 רט5 ךדיחי ךנכ ת6 "לס 5 ס5ד יגס 65 סמק
 לע ס"נקס  כיפס סעפ לכנס | .ונויסו פק קנס מ"ט 6
 "וס כ"ד וגס = 6 דוה) :6רפַּכ םו:עטבו ססככ6 םלפמ
 סוסד תכס6 :רט6 ךדיסי .ת5 ךנכ פח קני 5 קק סכפימ
 506 .סוכענ .ינכ 535 וכ ווס 5 וכו ב: סוטמ כוכיח יפג

 ןמקל :ןייע =. ,רוטילסו : ל6עמטי .ססש ול .סידהוימס | ויכענ /
 סניכ סמ) סעלכד סיכע) ונש  יכג .יתסרופש סמ .קככ תסרפב ו

 וקוכ סוכס- סעלכד 'ופ :ל"טרסמו , 5כסמ .סתסד עוריפ ו"םר
 סז תפ סו סופמכמ ..ןוסש 'יפ סומוס) ךוכ5 סוסו ססוננ
 סוסש םופוטל ךור5 סיס 55 .סכומג וחור סוסכ ססככ55 5
 ויכעכמ דסל ןשי סלפ ידוקו 50+ 50 קר ומלע 5 טמסמ

 קדיכוס ול למס וסלעססמו סלוע .ופופעל
 סז לכו ססל :סלנמ .כ'ססו : (סיקידלל
 ספולקס:ת6 סיל6 לקו

 סופט 'ב לכ ב | ךרדל
 טיע .. 8
 ןוז ןיי דָננ תֶּא שממ .ןייק ןעְוְג טיִנ זיא .תונויסנ 0%

 טסאָה ןד 7 ָּתְבַהֶא רשַא ] ןגיצניוא ןייד יחי תֶא .
 םיא ּוצ טה ה'ּבקה טיר יישר קחי תא ביל |
 ָךיִא ב .םהרבא טאָה ןוז ןייד םַעָנ גאז <

 ַה ןמענ ףיא לאז בלע ןיז ייווצ ּבאָה
 רַפְנִעְ סהְרְבַא טה ןְגיִצְנייִא | ןייד טואזג רדיו
 0 .ןוא זיא רעד עָיִצְעיִא עָדיִּב נע ייֶז
 יז יב רַעְגיִצְנייִמ ןוימ זיא רצ נוא רטומ יש יב

 ּבַיָל טסאְה וד םוו סער שג ןווזג היבקה טה רמי
 טֶה ביל עָדייִּב .ּבאָה ךיִא טרפנעג 2
 קחי תֶצ טנא רדייו 00% ,

 8 חלצ ל יתֶא ּתְבהֶא
 הָלעְל סֶש והקעהו ל הימה %

 רמא רט שא םירהה < דחא <
 רק םהְרְבִא םכשיו ַ : לא .

 ינשדתא חקיו ורטח"יתא שבחיו

 םירהה דחא
 לועל) ןכו ןלכס תוכרס 5 ודכ

 01-סיקספ) סופמל דכדמ , םכשיו (ג) +
 (כ':) וירענ ינש תא : סכוטכ םנקלקמ סבססספ וידכעמ

 ומע .ינטס סיסי קחרהיו ויכקנל דקפס ךככלי סלמ

1 

 : טאְה םורד ג

 ַטָרִכ טָבַעְנְק עָנייז ןופ םֶנייִא-

 רצו 2
 כמ .תֶא חקיו .

 'דח
 1 רַמא ה

 .סָהָרְבַא .םדקאו |
 הר ז תי זרמ ל
 ןמת תי | רנו
 תו המ יהומילוע

 קחצו רוירענ

 - םירוטה לעב
 ךכ5 36 (כ) =: :ןר6 תונוכנ ל  ןפככנ ססככ6  םוכוכ .ןכל

 ו הצ : סיכפוכיכ יגכ . סילמס

 | יישר
 רמ6 ..ךנב תא .: (פפ ןילדסנס) םממ ןסכ סיס 6
 סז ל למל ךדימי 6 9 במס יל שי סינכ יכנס ול
 למס סכסס רט6 ול למס ומסל דיסי זו ופסל דיסי
 סל סמלו. קסני ספ ךל כמ בסופ מ טסט ול
 וסעד סוזפו א סולספא וכככעל סלט סנימסמ ול סלי
 .רכסול ןסילו סומפס 05 וילע ככמ) :ידכו ףכטסו וילע
 3 סילפולי .הירומח :ץרא : רוכדו לוכד לכ:'לע
 בכב סילסוליכ .'ס םיכ ₪5 סוגככ (ג 3) סימיס ילכדכ
 ספלוי ספכוס סממס ספ נפ ושכיפ וכיסוכרו .סילומס
 םיס סכטקס תדוכע סע לע ומגרס סולקנולו . לסרפיל
 ל למס ₪. והלעהו =: סימככ רהסו דר .רומ וכ
 לסל וסלעסל 556 ופססל ס'כקס ןפס סיס לס יפל וסמסס

 6סעמ ם*ס) = . םיקידנס .ססקמ ס'כקס
 (2 .סנוי) סנויכ ןלו ךלכ6 .רטס ןרסס (כי
 דססל סו לו ומפענ סוס . שבחיו :

 םסלל יססב כוטס סדס ןיסמ "רזעילסו לסטמשי
 .ופכ 22 ןפונלפ עקביו :

 7.  שיע שוריפ
 תירימ כ חנא .סוצ הנדסה ל %4 ריד יג נוא דל
 םיא גְנעָרְּב נא הלל ש 'ותלהו םילטורו ויִא סֶד
 :היבקה טָּבייִרש יישר .הֶלּע ןייא רפ .ףוא ןטְראַר
 ןייז בירקמ םיא לאָו ןעָמ - טי סא טֶה
 יא ןופ גְראָּב םַעָד ףוא םיִא ןנְנִעְרְּב ףוא ראָנ
 :םֶבאַרְּבִג ףוא םיִא טאָה רע א גּוא ןנעוו הָלּוע
 - םירְח דסא לל פאְרַא םיִא רֶריִנ טֶגְזִנ םיא רע טה
 תיא סאו ג" ב יִד ןופ םָנייַא .ףוא דל לֶא רמא רָשַא

 נוא- קו .םהרכא סנש (ג) + גייז ריד לַעוְו

 י | רע רפ רעד ןיא טד .ףיז טאָה

 יחפה תת שגה הוְצַמ רד .רצ .ןערוג
 :₪יִנ טה נוא לזייא ןייז טרונ ןיילא

 . קה אוצ טאהְנ טֶה רע

 / ותא רג
 ו



 [(- " יאתלו
 הל רַמָא יד < ,
 ,  הֶאְתיְִת אָמְויְּבִד (י
 יהוניע תי םַהְרְבַ פק

 אָרְתַא תי אַז
 רַמָאְו ה : קיִחָרִמ
 יהומילועל םֶהָרְבִא
 ע אָבַה וכל ופירוא
 אמיל אָנאו אָרְמִח
 דּוגְסְנְו אָּב דע יִטָמְַ

 הל יצ צע

 . תי ןטק רעופ סותפשנו . וי סדנ טפ ק"כ 5יק םוכופכ נס פופני רפויו א

 ל

 " ארי בכ תישארב

 עקבי ונּב קחְצי תֶאְו ותא וירענ
 םקמההֶא ד ליו םקיו

 םויב י :םיהלאה ול""רמארֶשֶא
 ויניעהתֶא םָהְרְבִא אשיו ישילשה
 רמאיוה | | קתרמ םוקָּמַהְיתֶא אַריו
 'תפ םכל ובש וירענילֶא יםהרְבַא
 ידע הבל רענהו ינאו רומתה"םע

 : םֶכיִלֶא הָבּשְנְו הָוחְּתְשִנו הָּכ

 0 אק

 חשיו
 סירוטה לעב

 : = 'ןוכתול בות
 ביסנו

 כיפכ .לסס ."קמלמ : סיפפולי 1 'ינכ . סוקמס ₪6 (ד)
 ססינפלפ סוקמס קיסכמ סיס .ןטססס קוחלמ סיכ ילק

 ם60 .סנתכ סכוסנו סוקתשנו סלסמכ 'ו ./סכוטנז = (ס)
 כימס | סכוסנו סקוקסנו וגיככד סספחנ סכושנו וככ סכוכה

 יישר
 זעלכ ס"כדניס עוקיכ ןוטל ג ןדכיס וח) לו (סי כ 2
 כסיפ ספ . ישילשה | םויב (ד) | : (ןטסללפפ)
 סוסקפ וככלעו .וממס וכמסי 9 ידכ דיפ ותוסכסלמ
 סיס 55 וכל 56 ךלמסל םועט ול סיס וללו ותעד ףלעו
 כסס לע לופק לע ספל .םוקמח תא אריו : ספוע
 סמכ6 סדנל קרדפו . טמפל

 ט'ע .שוריפ
 רָזָעיִלֶא נּוא לֶאעְמְשי ןנַעָו םד יז טימ ני יימְצ
 א גַעוְנ ןיא ןייַנ טיִנ ראָט בושח םֶדָא ןייא ןַעָד
 ןמונג טאָה .נוא .ב קחי תו (ייח וי ויל יו
 טאָה ,םֶהָרְבַא נּוא הָלַש יש לקניו קחצי ןוז ןייז
 סת לוע ר רעד ןגעוו ופ ץֶלאה סאָר ןיטלאּפשנ
 ול רַמָא רָשֶא םוקמה לֶא ךָל ןֶנאַמְשַג ףוא זיא רַע נוא

 טאָנ סאוו טְרֶא םַעָד וצ ןננאגג זיא נוא םיִהְלֶאַה
 ןטירר םִעְר ןיא ישילשה סויב (ד) : טְנאָזָנ םיִא טאָה
 ָבּוהְג ףוא םֶהְרְבִא טאָה וי תא רבא :אָליו גאט

 -רַעָר טאָה רָע וא קיח מַה תא אַ נא עניי
 טֶהרֶע טָּבייִרֶש יישר . ןייונ ןופ טְרֶא סָד ,הַעָז |
 םעְד רבא ןנוצנ ןעְווַו זיא ןקלאוו ןייַא הע
 טְרֶא סֶד זִא סֶד זא ןנאטש רָפ רע טה גְאּב
 טרֶא סֶד ןץווג םיִא ה'בקה טאָה .סורַפ | נוא
 ןנאָז טיִנ לא ןעָמ יִדָּב גאָט ןטירר סעְר טשרצ

 ןייק 2 ף וא ( טלמומ רפ ₪

 ךעכז .סיסי סכ סוקמס יל למסס סמ פוס ןכיס

 ירמפס ססככ6  תוכזכ .'ס 56 סכוטנו = וכל סכזסנו ךינס 'ס
 :סכוטכו וכ) וכייסו| סכוטמ םוטע) ל6כשי וכז סכוסנו סוקפשנ
 .תוינגס ספוכזכ) .סכוטנו ךיפ6 'ס ונכיסס .סכושנו וכיככד סספסנ
 60 סנפנ לעומ וכ: 63 ספו 'ס ליע 35 סכושנו וכל םומְכקספ

 םימכח יתפש
 :ס1 סעט 'ופ ךכנ ופע סילענ ינש חק) וכס :סוספ . .ןוכקנ)
 %כ 625 סונלתס ןמ סיפר סינמ ונולד יג סלכנ] 5 : ל"כע
 : ןדכוס 5 ןחפכו ןקכשסדכ עוקיכ ןוט) ימנ חד סרט

 :רט6 סוקמל סעומ ךכד למטכ . הכ דע (ס) :
 וכופיס לכנפ: .הבושנו :
 טיע שוריפ

 לא רַע רָּבִא ןייז וצ בָשָיַכ ףיז טאַהְג שיִנ טויִצ
 טיָנ םאָר רע טלאוָו דיו ןקנעַרַּ וצ ןּבאַה טייצ
 םֶהְרְבִא נוא וירענ "לא םֶהָרְבִא רָמאִיו (ה) : ןאָטְג ןעונג

 רוטחה ם הפ כ ינש ןגנוי :עָניז וצ טֶנאָזְג טָה
 ננו ינו לי םעָר טיִמ ןַמאָו אָר טביב
 לו קָחְצַי זיא סֶר גני רֶד נוא ךיא נוא הכ רע
 סאו טרא םעָר וצ ג לֶסיִּ ןיילקא ןייַנ רימ
 מ טה וזַא טייטש שררמ ןיא . זנוא רֶפ ויֶא
 = ךוז ןיימ ןייז בירקמ ריִמ טסייַה טאָנ זא טנאָזְג
 דא ו איוו ןהַעָז ךיַא לעוו הלוע ןייַא ראפ קַחְצַ
 סאד לז ה הג קוספ רַעָד ןרעו) םיּוקְמ טעו
 קיו ןלעו] רָדניק עָניִר שטיימ וא
 קב רי א רימ גוא הת למיה ןיִא ןרעָטש
 .רדווו ףיז ןלעו רימ | נוא םֶביִלֶא הָבּושַנְו טאג רֶפ

 6 עב

 = שאָה םֶהָרְנַא טָבייִרְש ישר . ךייַא וצ ןרעק
 יי | *ןשקסו סאו .ץֶדיַב יז 2 ייז זַא טנג תואיבְנ

 איר יוו וזַא

1 
 לש
 של
 ב

 ג



 יו

 5 ו' וא

 ==, אלו בכ תושארב |

 .יצעהתַא םתְרְבִא חסוי
 ו

 :.ביסְנּו ו
 ב כ לנה יו :תִלַעַה

 - תיננשהעק "תא ודיב הקו נב קחציילע םשיו
 .םהיִנש ובל תֶלָּב ָבָאְמה"תַא שאה
 םהרבאל לא קת ב רמו :ודחְי
 נב יננח רָמא יבא רמאיו יבא

 -אָניִּבָמ.-תֶמ אָתָשֶא תי
 1 אָדָמַּכ ןוהיורת 'גלזאו
 סָתְרְבַאְל קַחְצָי רמו ז
 .ָבַא רמָאו .הּובַא

 . יב :אָנֶא - אָה .רמָאו

 .אָקָשֶא .:אָה = רַמָאְי האו םיצעהו שאה הנה רמו

 םהרבא רמו ח : הקעל השה
 נב הלעל השח וליהַארי םיהלא
 דא ואביו * :ודחי םהינש ּוכְליו

 םיהלֶאה "ולדרמָא
 חַָבְומה-תֶא םַהְרְבִא םָש ןָביַו
 רָשִא םוקָמה

 - כס .םוכרב - 0 טפ ו ספ ל אי

 םימכח יתפש

 פוס .סולק) סטק "5 סעט יס)ד סימעט וגס) ךירד 601-ד
 ןיכס ופול לורקל 'ק דוחל טז סעטנו םכטכממ סט" סככומ
 ינס- 601 %סו ₪ ממ) .'וכ ל5רסיס ס'מ ידוע ס'ל ופמסמכ
 651 סלכו6 51 תככסמ : "ףרקנס ₪'6-1'פלד .דומ) 6003 'יפכ
 עודו רכד לט סרומ תלכלמס )2 סָעיריס.6"סד סטק כ"ד .ןיכב

 סנופמ .לנֶכ סנכסמ )ט ספ ןיכס) סוס 5) סנס דע 601 רככ | ,

 2 ת' 3 רצ

 ןרפוס ךכג ךכ קוספס ופופ סרוק סו סטעמ ו"פ .ויטכפ ק
 . סט וס כ'5ו "וכו .פהטכמטו .תנכולפ 5 סעעל :כ'ג

 טיע .שוריפ
 ןָמּונג טה םֶהָרְבַא נא הָלוע יצ תֶא הְְבַא א הק ל 0

 ףוא ןאָטִנ טֶה רע נא נב קֶסצָי לע סי 9

 רע וא תַלְכאַמַה תֶאְו שַאָה תא ודָיִּב חקי קח ע .ץוש :

 אָר נוא רֶעייִפ סאַר דָנאַה ןייז ןיא ןעָמּונג טאָה
 עָדייִּב ןעָנְנאַגְג ןינעְו וא ימי םהיִנָש וכלי .רֶעָסַעָמ
 טָה רע :נגא יבמ סֶהָרְבַא לֶא קָחְצָ רמי ) : דֶנָנאַּב
 רַע נא רפא םֶהְרְבַא רָמאּפ ןייז וצ קחְְי טנא

 ד :0-

 טאָה רַע נּוא רפא רעָמאָפ .ןייִמ יבא טְגאָזְג טאָה
 5 נא סא א 5 ג - אָד ינב יִנָנַה ל 0

>< 

 םיפשר שוריפ
 ' יברחו ש'ע . ןיכס תלכאמה (ו) :יברע סש להאי אל וסב

 ודחי

 .םעָר-ןאט א אּוצ .ץֶראַה ייל טיִמ .עָדייִּב ןָננאגג

 -אהְמיִא או איעַאְו
 רמָאְו ..ח אָקְלעל \
 לע טדה .םֶהָרְבִא .
 אָתְלעְל אָרְמיִא הל"
 ןוהיורת ולזאו יִרָּב
 אָרְתֶאְל ותו טאָדָחַּב
 .אָטְבּו יי הל רמָא יד
 2 םֶהָרְבַא | ןֶמַת

 : < ךורעיו

 שח... |
 פס 8 - לע -ןיכספ -. תלכאמה () :.ססינט
 רמכ לכס יכרסו -)2(  סירבד)  למיתד .ספכ .לסנס
 לע ד סלכ6מ תסלקכ פז ס"ד . סליכס) כסכ תרטכמסו
 ,.םתינש . ובלו : .סלכמ ןתמ . סילכול . ללכסופ סט

 מכ פס טופס ךנוסמ עדוו  סיסט ססלכ6 .
 + לכדב םוגכמ סוס 592 קחליכ סספסו ןולככ ךלוס . סיס

 < ספס ול לחכמ ספל .רמטכ- .השה. ול הארי
 שוריפ

 .לִמעְלַ יז וצ - רַעָר סוא טעו גּוא ןיוייונ
 ,יִנּב הָלַשָל ןילייוו רעָר סוא טיִנ טעוו רע זַא ןוא
 דדי היִנש וכלי הלוע ןייא אוצ ןוז ןיימ ןייז טעו

 - לישר  דָננַ איב ןֶנְנאנְג עָדייִּב ןיִנעְז אייז וא
 א ןנאָמְש רַפ ןוש טאָה קֶחְצִי עָשָטאַמ טְּבייִרְש
 - טֶראָפ איוו ןיִנעְו ןיטכעש םִיָא לאָז ןעָמ טוינ רע

 . .זל רפא + שמ קמה לֶא ואבו (ט) :ה" ָּךקה ןופ ןוצְר

 . טאָנ סו שא םעָר וצ ןָמּוקנ ו ןָנַעָז ייז נוא ללאה

 תא חמא סש ב טנא םיא טה ד

 ה ו 5 ₪
 = רע בוא סמ תא



 < אא 4
 תי םהְרבא שאול
 :אָעִּבס תו בימנו ּהָדָי

 :.-ּהָהְּב תי סָביִמְל
 אָבָאְלַמ חל :אָרְקּו אי
 .רַמאְ אָיִמָש מייד
 רָמָאְוַהְרְבַא םֶהָרְבַ
 אָלְי רמָאו י:אָנָא אָה
 אַמיִלּועל ל םישות
 םערִמ הל דָּבִעַת אֶל
 יִרָא  אָנְָה 2 יִרָא

 " אפחה דת
 םירוטה לעב

 .טוסס) (*) : ססלכ6 :פוכזכ לכָס סכוסנו
 וכ60 תוככלק יכנ קומי " סכ טלועס ססילפ טומשכ ככ 6

 יישר
 פוסס: קסני = ןיכסמ פ"פסו . מכ: סלועל ספ ןיס סלו
 .רקעיו (ע) : סוט כלכ רדסי ססינט וכלוו עסעסל יוס
 דסיכ : סילגלסו סידיס: וילוקסמ :וילנלו וילי (דנ תכט)

 לטממ :חבֶזמהילע ותא ס םשיו ונב אב
 חיית -םהרבא .חלשיו-' :םיצעק
 יתֶא טחֶשְל :תֶלְכאּמהְיתֶא 'חקיו
 ךמ החי ךאלמוילא ארקיוי נב
 םהרְבא !םָהְרְבִא רֶמא"ו םימשח
 חלשתילא רמו כ נגה רָמאְָ
 המּואמולשעת"לאו רענהילא די
 םיהלֶא אָרְייִּכ יתעדי התע| יּכ
 .וט - 6 סטוס רי יכ' . זי ןילוח כפ פוחגפ 5 סיפנז פיו אר

 . יתעדי התע יב (בי) :רשב 'לכאת | טוסט סלסמכ 'כ

 התא
 - םיבשר שוריפ

 האור ינא התע רמולכ

 ןמ 'ס ךפלמ וינ6 6קיו .(6י) = ספלכס ןכ קסלי תדיקפכ לנכו די דימפס ויס ןיקפוכ וכמלדקכ ססככ6מ פוכככקס ןיכפ סידמול <

 םימכח יתפש
 7" עו ₪05 סומ סוס סד ק65ןס יכו 'קו ןך : ןיכס לכל
 ונממ 5ונוס 36 ס"כקס כ"5 וקופ כוכקלו סד ונממ 555 5
 ונממ ,בילקל כ'5 355 סד ז קפ5וסַּכ יד 695 רכס ססלכ6ו סד

 :.םחרבא :(69) =: לכט- סיס וכ ופול .ןידלקועט סוקמ סיככל ססילוסלק | ןוסס סודוקע ןוכל סוסו סדיקע סיס
 יש ןסכל| יס : סנסל .כ'- ו) מס פוקפ) .הלשת לא (כו) : וש ₪5 לפוכפ לוס סכס ןוס :םהרבא
 יתעדי התע יב :סומ וכ סעס 2 סמולמ "ומ םעס| כמ 55 ה =סד טעמ וכממ"י היפוסו סנס וב
 ש קכמלו .סלוסו עלז 0 2 קקפיכ וכ ל תכמס :לומס6 = יקסוכ 6 = ךינפל .םלפס :ססמכס:' ל" 305
 - 55 יתפש סלומו יפיכב ללקס 2 סיכקס 9 למס לענס-55-ךדו סלקס 26 יל .כמו6 סמל ויבכע ךנכ 06 כ
 תתע יכ : טיפקס .סיקקסס < וס)עס < 55 וסטתס כ ימכמס 55 סנטס 69 יספט 5ומ סק ךל יסכמססכ
 י) ו סקפפ יתעדי

 םיע שוהיפ < 1
 םַעְד ףוא ןאָטנ םיִא טָה-רֶע נא סיצעל לעמפ מב ַחְבומַה

 ;.3רֶי תֶא םּסְרַבַא חלש .() ץֶלאָה םַעְר רַעָבִיִא ַּבְזִמ
 חקורֶנאַה ןייז טקערטשנ.סוא טאָה םָהְרְבַא וא |

 רָסַעָמ סאָר ןָמּונְנ טָה גו וב תֶא םוחשל תלָבְאַמִה תא
 סימשה ןמ יי ךאְלִמ ולא אָרקינ (אל)  ןגז ןייזןיטכעש וצ

 :םעָר ןופ ןפּורג םיאוצ טאַה טאָג ו ךֶאְלמְג גּוא
 | םֶהְרְבאיגאְָ טָח רָע נא סֶהְרְבַא םֶהָרְבַא רָמאיִ יָמָיָה
 ייטָצ ַטָּה רע סאוו-סאָר טְּביִיִרְש יער .םֶהָלְּבַא
 -ָמאָשְּביִל ןּושְלזיא סאד םֶהָרבַא ןֶפּורַג א 2

 4-4 אמ

 ףמאינ(בו) : :ףיא ;ןיָּב אד יִננָק טֶגאָזְג םֶהְרְבַא ₪
, 

 ויטכע ספ ןומפפ יל טו /ך6 יתכס 8יס סמ סיסמפס קומוסלו ןטפל ביקסל סמ

 = א טְנאָזְג ריִמ ּוטְסאַָה ןיִטְכעָנ ץֶראַה ןיימ ןיִייְר =
 אגר :רֶענַה .לֶא שת לא טנאָזְג אמ רע |

 צ גְנּוי םעַר וצ טְנאַה ןייד ןיקעְרֶמָש טי
 עי יאן טֶנאָג הרב א

 / '- < ₪יע שוריפ"
 = עָשָמאָח םיִא לעונ ךיִא ןָמּוקג :רעָהַא טס םוא
 < שנא ָךָאְלַמ עַד םיִא טאָה טּולְּב לָסיִּבַא ןינאל
 = -"ָןאָמ טיִנ ראָנ םיִא וצ טָסְלאָ ןְ הָמּואָמ ול שעַּת לאְ
 (ןכאמ טינ םּומ-ןייק םיִא ןיא טָסְלאְ אור דָמולְ
 = | שחל אָרְי יכ :ףיא-םייוו דָנוצַא םּוראו) יִּעְַנ הֶתַ כ

 | תש ָתְכשַה אלו רָניִטְכראְכ םָטַאְנַא טָסיִּב גד זַא המ
 = ממ ראפ טיִנ טסאָה אור :כְגא יִנָסס ריי תֶא נב
 ַ םָהָרְבַא מכיר יישר .ַיִמ -ןופ ןוז ןֶניִצְנייַא:ןייד
 :םוא ריד רָפיְִמ ליוו ףיא היִּבַקַח רָּפ טֶגאָזְג טָה

 = = ףאְנֶעַד גוא ןיִמאָז ןייפ ןירעוו-ןפּורג טעו קָחָצִ
 אדא ו יי קס ומטו רערידו היס
 = ּטָסְנאַז דָנּוצַא נוא הֶלע דיפ ראפ בירקמ םיא



 תפ סיחספ רמי ו בכ סוחנפ 15 םיחכ' ₪ א"ה

 םיבשר שוריפ
 הנהו אריו (גי) : התא םיהלא ארו יכ םלועה לכל םסרפתנ*
 רהא רמולכ , וינרקב ךבסב זחאָגנ רחא : וינפל רבוע . ליא
 ובלב בשח רעיה יכבסב זחאנ ורבע ידמ ליאה תא האר ןכ
 ליא יל ןמיזו ה"בקה לש ותוחילשב אב ךאלמה הז יאדו
 . ובירקהלו ותחקל לכואש ךבסב .זחאנ ןכלו ינב תחת הז
 םינגונ רחא םירש ומדק ןכו

 ןכ ירחא םשוריפ

 םימכח יתפש
 כוסכל 5 סוסד 1 : לטכסמ סומ וכ סקעפ 55 )"6 '5 רב5
 ןכופ = סוס דמלמ .896 3 סמל סנסו .זחלג 05 3.6 5כוו
 ק"סו ופוקמ .ןלכ ןי6ו .פועכד6 יפק רהלד .רמוככ ץ :'וכ ךכל
 לעו -105) לו .סנסו 5כיו .כס5 וינוע ת5 ססככ5 עז 5רֶק
 יסוניע ססלכ6 ףקת סנכת ירסט סוגלפס ןמ סולר 5יכמ טז
 ןוטכ זקסנ רמסס ןויכ (ש" ו : 056 לס כ"כ ןו35 רסכ
 תוכזס) פ"'כ ל"כ וינכקנ .כ"6 ליפס לע י6קד 3 כ'עו דיחו

 נב תחת : םונליסכ = \

 ןטד .סטענו פקנ לוס וטסכ סכפומ מב
 טיע שוריפ = = 0

 גְנּי םִעְר וצ רֶנאַה ןייד טיָנ קעְרְמש רדיו רימ
 ָךיא ןיִּב גאז ףיִא סאו טרֶפְנָעְנ םיא היֶּבַהַה שֶה =

 (ַָּב תֶא אג חכ) טְגאזנ באָה ָךיִא זַא ןַעְד הָנָשִמ טיִנ
 ןיִטְכעָש םיִא טֶסְלאָ אוד טְנאָזְנ טינ ךיא ּבאָה
 :ףוא ןעְננְֶּב ףיוא ןיִסייַהְג םוָא באָה ךֶא ראָנ
 ףוא םיִא טֶסאָה אוד זַא דָנּוצַא נּוא חָּבְזִמ סעד

 (יתעד הָמ יִכ ןרֶדָיִנ פאָרצ רדיו םיא ּךאַמ טְכאַרְּבּג =
 פא סאוְו רמ ּוצ ןידנאה רַפ זיִא ןא טְנייַה ןופ ןעָד |

 סִאּוָו ךיִז טְרְדְנּו רָּפ סאּוָו ןָמָש סוצ ןיִרְפִטְנע 31

 : 8 טנא טָסיִּב אוד זַא 0

 וי

 "תא םהְרְבא ה ל :ינממ דחה |
 זחַאנ רחא ליאיחגהו ארי ויניע
 הקיו םַהְרְבִא ךליו וינְרקְּ ךַבְסּב
 ?נב תחת הלעלוהלעמו ליאה"תא
 םוקמה"יימש םהְרְבא אָרְק ד
 סויַהרָמָאְירְשִאהַארְיַוהַוהיאוהה

 . םשנה רחא םיבעה ובשו .
 : םהרבאל ה'גקה הארנ 'ה רהב הארי 'ה רהב רחמלו םויה רמאי רשא (די)

 אי יִ ןהַעָ אווז סורא ריִדְזיִא פאב ןיימ זָא |

 "ןונ נוא ה ןהעג טאָה רש נוא נא קי ו
 ל זַא ו

 5 עו תו - [-

 ."רָתָביהניִע תָיהְרְבִא

 אָרְכִד אָקְו אָזִחְ ןילא
 אָנְליּב "דיחא רַתָּ
 .םָתְרְבַא לזאויהונרקּב
 הקסאוארבר תֶי ביס
 ; ּהָרְּ לח אָתְלְעְל
 :םַהָרְבַא י ן חַלָפו די

 אּוהַה אָרְאּ ןֶמִּמ
  "רמאו רהב

 םירוטה לעב
 5 קיספכ ..ס6כי 'ס (די) : סיס 96כימ "נ< "כ. .םימטס
 דיסטט שדס סמ "6 "ו סו 'ס ל סט 5לקט ךל
 'ס סויפ ליפס סטו למ5נט וסוו . פדי סיכשוליל טדס) ס"כקס
 623 סיפיכנכ "0 כסכ סכופכ ך" נתכ 'םממכ 'ג ..'ס כסכ : סמט

 םלוכ ןרהאו השמ ואכ רחאו ןכו .םשגה אבו כ'חאו

 יישר
 = קופ . ליא חנהו (גי) : סת5 סוסל6 6כי יכ סיפולט
 "למפט וכס6 . רחא : קיטסככ ימי ססכמ 1 ךכל סיס
 "סוסו סל לוסטכ וקסכ ךדי .סלפס ל6 ז ךללמס ול
 6'ס) .  ונס .כתכ :יקוניע :ססלב5 | ףק .ןכימגרפממ
 למלו :סניכטסו ךסלמס ילכד :לכ לק .סדנלס יפלו
 . וינרקב :: ןליפ : ךבסב :(ססכפפ לק ויפונעט
 ונככטמו - וככוס ןטטסו ח .ססככ6 555 ןר .סיסש

 "סדוכע לכ לע וככ םסס וסמ סולכ .לכקמס כסמ 55 סלועל וסלעיו - כופכש .כקסמ
 "ופפכ :קורז ומד ןל52 פוסס ינכ  וללכ ינככ .סיוטע פוס ונפכ וז פסתש ב"סי .רמולו ל!פסמ .סיס- ונממ .סספס |

 טס וע ספכמ - לסכי יס ופונלפכ .ומוטפ . הארי 'ה (דו) :
 "7 "ם'ע שוריפ

 רדיו םעָר ןהעַזג רע טָה דדי חלש לש טְגאָזִג םיִא
 ךיִראָר ןיִא ד ץֶטֶלאהְ ןא .יְאָט זיא רע מ
 םֶחְרְבַא גוא הכא דלי רָנְרעָה עָנייִז טיִמ יינְקּב
 'םעְר ןָמּונְג טאָה "וע נוא לה תא קי ןָנְנאָנְג זיא
 - ףוא םיִא טאָה רַע וא ב תַחִפ הָלשְל והלעו ריו
 "זופ טֶרא םעָר ףוא הָלַע ןייִא ראָפ אוצ טֶכאַרְבִנ
 "סאו הרובע רָביִלְטא ףוא טָּבייִרש ישר . וז ןייז
 'טאָה נוא ווג ו לֶלָפְתִמ רע טאָה ןאָטִנ טאָה רע
 .לאָוסֶעה היָבְקה ןופ ןיִלוְו רַעָר קיז לאָז סע טנא
 נוא ךיראָטג ןיִטְכאָשְנ זיִא ןוז ןייִמ איוו יג ןייז
 ' ךייִלְנ נא שָננעְרפְשַנ זיא טול ןייז וילג וו
 | .ץֶראָוטג וא א סע נא ו - זיא רע איוו

 - א טֶה םֶהָר ו בכ א



 םָהָרְבִא ןיִדָה אָרּומְּב
 ארקוומ + חַלּבִי סדק |
 ויד אָבְאְלמ

 7 ו

 < "אהיו בפ תישארב
 +- אָרְקיוי:חַאְרְ הוהי תב ה

 ו "תינש םהרבא-לא, = ץמוזרי מ אמ רמה
 2 :םֶאְניִתְעְבְשִגִיִבִמ אופ:םימשח

 רָבדה"תַא תישערשאןעי יפהַוהי טה

 0 שי 1 *

 "תא ָךְנְבִהתֶא הכשח אלו הוה ה
 יִרָא י .רָמָא תמי
 0 ב יד ףלח
 | . .ןידה . אָמְּגְתפ
 - רב תי אָתעְנַ
 אָבָרַב ירא ז +4 :.ָךֶריִחְ

 הבְרהְו ךכְרְבַא רב" " ;ּףדיחי
 םימשה יִבְכוכַּכ ףערזתַא חבר א

 שדיו םיהיתפשדלערשא לוחכו
 וכרּבְתהְו "היבוא רעש תֶא ךערז יא הָנאונְְרְב
 רערוב ,! לרקכ רפ8 לוזכ , כ עוקימ 'ס רג אך אימש יִבְבּוְכַּכ ּךְנֶּב תָי
 לירב ךכרבה חי :ןוהיאְנפ יורק תי ֶנָּכ ןותְריו אמי. לי יִּבאָלָחְב

 םירוטה ל
 ןינוטט סינגר שגם דננכ 'ס רסכ סנטו ימ .סיכוסכב 'ס רסכ <

 ךטלז כיפכ -פ'ג . ךעכז 05 סככ6 סכלסו ! (זי) : לגל "כ לסל
 ערז ינכ 'ס ךככ ערז | . ל6כ₪י ופלקנס עכז פג ,ךגנל וז 'פכ
 ספכלמ סדק עלו . כככ 6 תל ךלכ .'סו כיפכד .ססלכ6

 יקפו רננכ תמ6 פרז .ספכ :. ס"כקס לס ומש םדקש קסלי דגנכ
 לוסכו : כקפיל םמ6 ןפפ "בותלד .ונייסו סמינש ופטמ .סיסש
 ןעס ימיכ יכ למכט וסזו סופי סכ06 ?וסכו ךדיסו יד 'סמכ 'כ

 : סיפי םוכיל5כ ל"ג ומיטכסמ ימט ימי
 ישי

 : סונככק ןלכ כיכקסלו ופגוכט וכ םולטסל סוס סוקמס
 לסכ וילע :פוכולס יעיל וכפליפ . םויה  רמאי רשא
 ופכ ןידיקעס .סיפוס . םויח : ומעל ס'גקס ספרי סז
 סיסכס :םולודס לכש .סלקמס לככש סוס סויס דע
 לע סוס סויס דע סילמול סוס 0כקמס ₪5 סיסלוקס

 ט'ע שוריפ
 :ןלייונ רֶר סוא לאָז וא |העְז לאו טאָנ הארי  טרא
 ןָניִרְד הָניְבִש ןייז ןעור ןיִכאַמ וצ טרא ענר סאד
 סו פייב רַמָא.א תונָּבְרַק יִר ןייז בירקמ ּצ .גוא
 סאו געָט איר אוצ םיִא ףוא ןיִרִעוְו טְגאָזג טעוו
 יז טעונ הא גראּב סע ףוא רסכ ןמוק ןילעו]
 אָלַמִ נוא םימשה ןמ תיִנָש םהְרְבא לֶא יי ָאְלַס ארקינ ומ : קֶלאָפ ןייז אּוצ ןיִעיִוָּב טאָנ

 < סוס וז קלוקע ספלי 'ס 'פ\ .וכ סידפועט .סויס
 :רפסיס ידכ \ סוכעלופס .ןמ סלופסלו .נפ לככ .?ללסיל
 95 ולפס ספלי 'ס רֶסָּכ סילכס 'פולודס לכ3 סוס .סויס
 ...ךכרבא ךרב .(י) : סכפכל - דמועו .רוכ: .קסלי
 בפ סקס .הברא הבלחו : ןכל .קסלו כלל סל

 לארשי ילשמ
 טֶריִפיג טסאָה אוד ליוו: \הָזִה רֶָבְדַה תֶא :ָתיִשַע רָשַא ןעמ

 תכשה וול החמש סוג שיִפ-הֶריִק רֶד וצ קהת ןיל
 ןייד .ןיטימ ראפ טינ טסאה אּוד וא .ּךְדיַחְי תֶא נב תֶא

 .לתו .םּורֶ , יִדְכְרְבַא ךְרב  יִּכ ןייז בורקמ אוצ ןופ דיִהָי ב

 :פאַהְג טיִנ רַעַצ ןייק ,טסאָה וד ֶָשְסאָה ןישֶשָּב ךיד ךיָא

 0 -ןפורג טֶה טאג ןופ ף + = דע"
 = אה יא יחי יב טאו טָה רע נא רפי זט) : לעָמיַה םַעָר ןופ לאָמ עְרְרנִא פא .םֶהָרְבַא וצ
 טֶסאָה אוד לייונ סורר הוה רָבְרַה תֶא ְתיִשָע רָשַא ןשי יב .טאָג טער ? יו ,םּואָנ ןיִראּוושנ טרבל רימ איב

 וז ןניִצְנְיִא ןייב | ןיטימ ראפ מיִנ טסאה ך אורד .נוא דתי תא ב תא תְכשִח אלו או עֶניָזאְר איר ןאָמ

 םאיו דמאז םאְ יו וזא בגא .םיה תפש לע רשֶא לכ למיה סער ןופ ןירעטש איר . איוו וז םימ
 םעטש איר ןנשרי ןילעיו רעדניק עָנייִד נגא ויבוא .רעש תֶא נז שרי םו םַעָד ןופ ןמְרְּב ם

 = פרנק עָנייִר ןיִרעָמ יא לַענו ףערו תֶא הבא ןירעמ בוא הברה ןישַטְנעּב ףיד לעוני ףיא] ןָעָר ראב
 יבכוכצ

 עלה רדנוק ע עי שנעב יז .ץלעונ אממ ו וא 7 יווג - - יכרנִתַח .(חי) + דני

 ה
0 % 

7 



2 4% 

 יב רֶשֶא בכל ץראה יגל קר | : 7 רי = ארוו בכ טי תישארב 206
 קם טחרבא מו + יקב תמש

 עַבָש  רָאְבְל אד רָאְבְּב "םהרבא 2 בש עבש ראב
 : עפש
 דיו הֶלֶאַה םיִרָבִדִה

 כ רימפמ שב

 אוהיםנ הָכְלְמ הָדלי הנה רמאל
 ץועדדתא כ :ךיחַא .רוחנל םיִנָּב
 לָאומק"תאו ויִחֶא זוְב"תַאְ ורכב
 זחיתַאו רָשָּכְזתַאְו :::םרא יִבָא

 תֶאְו .ףלדיזתאו שָדָלּפתֶאְו ,
 :'םירוטה לעב

 . ילוקפ- םפמט 0ס6 לקס (םי)

 םימכח יתפש
 ץכ סוס  ססרכ5 ינפ תסרק) -וונרק- ונייסד לופס. ינפ סוסש
 ס'5רסמ סגפ .רספלו . וככע) ודכ וכבוס ןטטסו כוס לכ

 קחנ5 .קוכרכס . ונטט :פ'סר | "לו (י" תג) זמ: כ'פ סט ווק = <
 תסלו כל תס5 סזו ססרכ5 תוכזכ רחל ומנע תוכמכ דחמ =

 תונספ ל" י"טכל וקילכס ימ וקָערי 59ו ס'6רס כתכ * :ןנפ =
 סלעמל סיכומפס .סולכדס 3 ."סרומ 5וסש 6כקמ ₪ וטושפ | =
 סכרסכ  וקיטכסע .ךללמס יככד ססש סכל0  ס)פמ סל |
 תכללו..קסנו- לכ 1ג\ תָּכַכ -.ססָפ סולכדס רח5 רטנפנו סכר 0%

 ירחא | והיו
 רָאְבְּ םָהָרְבִא בָתי

 רַתָּב :חוהו כ 4 >עַבָש

 ןח | אמ םהרבאל =
 םהְרְבְְל < אתת
 דד "ַאָח "דַמיִמְ
 ןינב "איה א הָּבְלַמ
 תֶי אכ :ךּוחֶא רוחנל
 וב תו ּהָרְכּוּב ץיע
 לָאמְק < תא יִתּוחַא
 תיובכ 'םֶרָאד יִהּובַא
 תי וזח תי דֶשּב

 תה ה תג -- ו
 . לאוהב

 : תילכ "סם

 \ יישר

 ,ענש ראבב .םהרבא בשיו ('כי) 7% קפסו ט
 מפל סינט כ"ו כסוו סיס ןולכסכ ימסכ :םממ סכיפו סל
 ועכ ןומכק) ול ךטסו עכש .כלכמ פלי קסלי למ ותדיקע
 סינולמ סינכ סיטי סוססלפ ןכסכ | ססלכ6 ניו רמסכס
 ומטרופמ .ומכ סנס "כ. ססו סינוטסכס | ןולכה לכמ
 < "וגו :דנינ הלאה  םירבדה רחא (כ) :סנטמל
 496 רמולו רסכסמ סקלכ6 סיס סינומס רסמ וכוקב
 9 סיס סימ5 895 -ךלוס סיס .לככ קוקס ינכ סיס

 ימוסכס * טללס .סירָכדס וקו וגוז ק5 סקכב סדְנונט ס"כקס וכמכ '5כממו .לוכט6 לנפ .םוככמ פס ומיכל ;
 ב9 ססרכס ספ כ"ג | ססלכס תוקפשל סיקומפעמ קפווטס פיק ףל . אוה םג : סדיקע י'ע ויסכ סילבד

 ם'ע שוריפ
 ןד ליוו יִלּוקב תמש רַשָא בקע דרָע רַעָד ןופ רקע

 לָא םָהָרְבַא בֶשְיו ומי) :לוק ןייִמ.וצ טְבְראַהְנ טֶסאָה | =
 עי וצ טרעקנ רָדיוִנ ףיז םאָה םֶהְרְבַא נוא יג =

 ודתי וכלי ןענאָטְשג ףוא ןיִנעָז איז א ומוקנ מנוי
 רעד אּוצ דנא נאג ןיִכעָ אייז נוא לכש ראב % 4
 םֶהְרְבִא נוא בש ראב סהרנאבשיו עַבָש רַאְּב טאָמָש ,

 סע נוא יה 7 עב רָאָּב ןיא טמוזנ ו טאָה
 ,רייר עיר ִד ךאָנ + הָלאָה ירדה ירח עו א

4 

 ( םא וו טאַה סהְרְבַא זַא סער . ו ישר =

 טיע שוריפ
 רהרהמ םֶהָרְבַא טאָה הדיקע רעד ןופ טרעקג

 צד "לא ןירעונ ןיִטְבאָשג לז ןוז ןיימ ד עו
 טרעקנ םיִא טלאי יא רדגיק  ןא ןיִּבְראַטַשנ
 לבטא רָנע ןופ רעְטְבַעָמ איר ןופ ביי ןיִּבַעְ
 זיא עא ןעוננ רשבמ טאָנ םיא טאָה אְרְמַמו
 וא מאל םהְרבַא דנו גז תב ןיינ ראו רי

 ו
= 



 דק 0 ארי בכ כ תישארב =:

 וו"הא דלילָאותְבו 1 - ות ל
 צ

 המשו שנְליפו כ :םהְרְבא יהא
 תכט" תא .אוה"סנ דלתו המואר
 : ּהָכעַמתֶאְושחתיתַאו םהנ תאו
 גד ןמיס 'ב םיכלמכ תחא השאו ןיריטפמו . ןמיס קמ ז'מק ןב| 5 ּת

 יהוא רוחנְל - הָבְל
 ּהָתְותלדכ: : רב ד
 תַדיִליו המואר =
 תו חַבִט כ איה
 תו "שח - תו 0
 פ פ/ 3 : הב

 םיטכח יתפש שר 9
 ףל סוהפמ *די  תומיכנס :יכב ."ם כקפימ ופליב סיסנס יףכו לכ בותככ ולכזנ 89 טוככד .ילוסדס 30 םרדמס ירח%
 רלי לאותבו (נכ) : ץנלפ מכ יל קוסיכג יכל 'ח ולס :בופכט \ פ"עמ דיפ .עמטמד סקכר = סדלונכ ס'כקס ולפכו דפ

 :3כְס6 רמפנב .מ"כ .תומוקמ סמככ "וכ 3% י'קרו יל וכ לוב גתכנ 6
 . יילכספמ ףכפ סוסי לט ךפו לכ גנפימ יורקד 2 6וס :לכומ ל כ ו צה "3 9 6 =

 7/0 7 אריו תשרפ תלפח : ל'כע בוול סוכ =
 ט'ע שוריפ טע שוריפ

 לאּותבי (גב) בכ) :"'וכו ויִחֶא תב תא ורכב

 .הקברןניווג טבאמְנ טה לֶאְותְּב גוא י הקְּבְרתא הדל
 וא יא אָר סאוו וה רָצְנאנ רעְדטְּבייִרַש ישר

 ם--נוכיבי-:בו--בז-יבומ גזבר נושבת |
 ר ןמיס 'ב פינלמ | אריו תרמפה

 תתאו תכ ישיא ףרבע רמאל עשילא-לַא תקלצ םיאיבנהרנב ישנמ תחא תשא
 ל יהלי .ינשהתא תחקל א השגהו .הוהיה תא ארי היה הרבע כ פד

 תי 'כ בל דל ל-שוחיהמ 5 ידיה השש המ לעיל הילא רמאו : .:םידבעל
 "ןמ סילפ ףל לילאש -יִבְל מא :ןמש ףוסו"ס יּכ תיפב לכ תחפש ןיא רָמאַתַו
 יףדעב תלדה תרגבו תאָבו ימימַ"ל א םיִקָב ם םיִלָּב כ יניננט ףי כָשילּכ תאמ ץוחה
 תלה רָגְסַתַו ותא לתו + יי אל טָהְו הָלֶאָה םיִלָכַהילַּכ לע תקצוו ינו

 ןופ ראנ ןיִראווְג ןַעָּבִרְשִג טיִנ ןיימ זיִא טְניִכעְרְג : וכו דָשָּב תֶאְו (

 : נע קוספ םעְר

 ו הבְלמ הדלי הלא הנמש

 טיע שוריפ :
 איד ןופ הש ןייָא נוא םימיבנה ינב ישנמ תחא האו

 סד ןַעְווְג זיִא סאד םיִאיִבְנ איָד ןופ רבי ה
 ןֶניִרְשג טה רפאל עי לא לא הק הָירַבּוע ןופ ביו
 טֶבַעָנְק ןייד תפ ישי ףִדְכ ןיִנאָז אוצ עשילצ אּוצ
 ארי היה דב יִּכ תעדָי הָתַאְו ןיֶּבְראָטְשְג זיא ןאמ ן ןיימ

 טאָה טֶכעְנְק ןייד זַא לאה | טיוו אוד גוא "
 ול יִדלָי יִנָש תַחְקְל אב תשנה טאָג ראפ טאַהג אָרומ

 טלעג םיִא ןעָנ ילטנא טאָה סאוו רעד נא םיִרְבַל |
 רצ 0 ל יווצ עניימ סמ וצ מנ זיא

 ט'ע שוריפ
 בוטֶט ןוא ריד וצ אְדזיא סו ריִמ גאז תב ל שיחמ
 זיִא סע תב לכ ו ןיִא טֶגאָזְג איז טאַה רֶמאתַ

 טוטש ןיִא ךאז םוש ןייק טסְניד ןיידאּוצ אָד .טיִנ
 = יא ףוא לעמו לַעָסיִּב ןייא טרי ןמש ּךּוסַא םָא יּכ

 "יִלָאָש יִכָל טֶנאָזְנ רע טאָה ל ָ ןירימש וצ ָךיִז לאַמ

 :רעְר ןופ ריד וצ םיִלָּ ויל ָסְנָא יג ץוחח זמ םיִלָּ ִףל

 :םיקר יִלָּכ םיִנָבש עָעיִד עלא ו ןופ דָינכ בש לָּכ תֶאַמ אנ

 +1 + ןרעָעמ טיִנ טֶסְלאְ ןד ימיעממ לא םיִלָּב ג עניי

 .אוצ טָסְלאָ נוא ןמוק טֶסְלאָז וא תלה תְרַנסְו תאָבּו

 "ראפ 'נוא רוד רפ יב רובו דב רימ איד .ןיסילש

 ,% נא הֶלַאָה םיִלְבַה לכ כ לע תקני רעדניק ענייד

0% 

 רמו

 < א יעיסמ אלמה םיִלָּ ער יד עלא" ףוא ןיִסיִג



 : תקצומ אי איה לא .םשמ םק הב דעבו הדעב
 7 א הילא רַמ 0 איו י - ₪: יִלָא ; השינה הָנְבלֶא ךמאַתַו

 ומשק התא ירבמ יכל ראו טיהלָטה שואל לנתח ./
 דקזחתו 7 דג הֶשא שו סושי" ושילא א רבע יו יו םויה יהו רַתונּב יוחת "כ יכינצ
 .י:ן.* .אעהְנה הָשיאחלֶא מאת : חלל הָמָש דסי ורבע: יּדמ יהיו םתל"לבאל ב

 ןההַשעג + : דימת ני ל רשע :אוה שודק .םיהלא ש שיא כ יעל
 המק ריקזתילע אנ ו

 אביי יהי :המש רוסי ונילא ואבּב הי ו הונו אפ ןח ?ו הממ םש 1ל יש
 תאּזַה תומנושל אמ ורע יחיא רָמאיו : המשיב \הָלעַה א רפי הָמש
 ל ניל תררח הגה הילא אנדרמא ול רמו :ונפל דמעתו הלדארקיו
 פי .רמאתו אבצה רש"לָא דא ףֶלָמהלאְדְלרּבִדְל שיה ל תושעל המ תאוַה

 ט'ע שוריפ
 טסְלאָז נוא ןיקור קעווא ּוטסְלאָז יִלָּ עלּופ אי
 וצ טרא םַעַד ףוא עָגיִדייל ןייא יל עְרדננא ןיּבַעְג
 וטסְלאָ לעַמּּב ןופ יִלָּב איר רַעָּבִא אי ֶליִפ רַעַד
 קוו איז זיא אפ ל :טרצ ןייא ףוא ןילעטש
 .טח :נוא ָיִנְ רעו ּהָרַעְב תֶלְדַה רוסו םיִ ןופ ןגְנאנג

 איד ריִא אוצ טְנהַעְנִג ןיָּבאָה אייָז ַָהיִלַצ םיִשיִנמ פה - דיק ערִיִא רפ נוא ריִא רפ רט יד ןיִאָלֶש ראפ
 :ןיִסאְנְג ןָאַטאַה איז נוא תקצוס איחו םיִלָּב עְניִדייל
 רעַד ןיגע םִלָּכ יד זַא ןַעְוְנג זיא יל תאלַמכ יהיו
 טאָה לכ רוע יִלֶא הָשיִנַה הָנּב לא רָמאתַו ןיראווג למ

 לָּכְןייַא מ וצ אנ ןהעְנְ ןוז ריִא וצ :טְגאָזְג אז
 סע  רוא אוצ טאג רע טאָה יִלָּב דש ןיַא ָהיֶלַא רֶמאיַ

 בי זיא ןמשַפ דוטנ יִלּכ ןייא אנ אד טיִנ זיא
 טרְעָהְג ףוא טאָה רַע רָמולָּ לַעַמּוּב רעָרְוִטְש

 נּוא ןָמּוקג איז זיא םיִהלֶאָה שי אל דֶגָתַו אּבְתַו ; ןייג וצ 0

 טֶח רֶמאַנ ןאַמ ןָכיִלְטַעָנ םֶעְר וצ טְגאָזְג םַע שאָה |
 לָמּוּב םַעָד ףוק רֶפ יג משה ֶא ירמיִכל טְנאָזג רע

 גבו רָעיילטְנַא ןייד לאָצּב נוא רג תא -4 |
 יז ריא טֶלאָז רוב ייפ רָדְניִק עָנייִד וא ּוד וא
 ןעוונ .ויא סע יהי :ןנירְּבִיִא םעָד טיִמ ןירָ רעָר
 רַעָּביִא עָשיִרָא זיא םנוש לא עָשיֶלֶא רובעי גאט .ןוא

 ןעווג ווא םאְר הָבּושָח הֶשֶא ןיַא ןעונְג זיא ןיִטְראָה
 טה ספל לֶכָאְל יב קוחפו רַעְטְסווש תיִמָנּושַה גַשיִבַא
 רִיָא .אייַּב לאָ רע םֶר ןיִטְעָּבִג קראַטָש םָיִא איז
 טְעְָּ רַע עונג א וֶגש ידמ יה ןיסע טור

 רַע נעל סל כא המ רוי יא ךרוד ןיטְרא !
 טיִרְּב סע אּוצ ןיירא ויוה ןיִא יהא. -
 יג הנ ןאמ רי וצ טנא איז אה שי 4

 .נָנא הָלדְג הָשא סע םנוש טאטש רַעָר וצ ןיִראָפִ

 ולא טָה סא :םיא

 10600 ט'ע:שוריפ +
 רעד וא םייוו יא ןונ אוה שודק םיִלא שיא כ יִתְעְדְ

 רש ול רגל ןאמ רֶגיִלייַה ןייא ויא-טאג ןופ יאיִבְנ
 הָנְמְק ריק תי לע % הָשִַ זרימת זָנּוא וצ רֶּביִא טְראָפ
 לָבִמְש רָבּוא ןייא יו טְנייז ןופ ןיִּכאַמ ריִמאְל
 אס וקל הָטִמ םָש ול םיִלִגנ ט אוועניילק | ןייִא טיִמ

 גוא טַעָב ןייפ ןאט ןימראַר םיִא ריִמאְל נא הו
 החי רַעָטְייל ןייַא וא לוטש ןייא נוא שיט ןיא
 גצ ןֶמּוק טעו רע זָא .ּונילא ואב ןייז טעוְנ סָע'נוא
 פייה יה :ןיִהָא ןירעק ּפָא רֶע טָעְוְה הָסָש ריי זָנְוא
 ֶהָאְִמּוקְג רָע דוא הָמָש אכינ גאָט ןייא ןיִזעְוְג זיא
 טרעקג פַא טאָה רע .גּוא הָמָש 1% היִלָעַה לא רסָיַו

 ןיטרא יו טאָה וא לביִטְש רעָּבא םעָר ףוא
 יִזחיִנ וצ טאָזִנ טה וא ורפנ יזמיג לא רֶמאַ : טייל
 רעָגיזאְר רַעָר אּוצ ףור תאוה תיִמְנשַל אְרְ גני ןייז

 רימצפו יא וצ ןיִפּורנ רע טאָה הל ירק תיִמנוש
 טָח ול ראו + םיִא רַפ טֶלעַמָשְ ָךיִז יז טאָח ייפ
 וצ ראָנ גאז הי אנ רֶסַא יִזחיִג וצ טְנאָזְ עַשיִלֶ
 סאה גד ןונ תאזה הדֶרְחַה לָּכ תֶא ּוניִלֶא תְרָח הָנָק ךיָא

 נלי עָגיִזאְרסְר ראָג ןיִנעונ טרזנוא ןופ טל
 סער ןָמּונְג ץראה םּוצ .ריד טֶסאָה אגד רֶמּולְּ
 לבש רבא ןייא מ וצ ןעוב וצ קֶסַע ןגיִזאד
 ה טֶסְפְרארְּב הבט ןווַא ראָפ םאוָ ךָל תושעל המ
 יא למ לא בל בל שת ןאָט ריד ןילאו ומ ןיִּבאָה

 רֶרא א למ םוצ ןיריִב וצ םיּפָע ּוטְסאָה אצה רש לֶא

 יס יב .טֶנאָזג איז טאָה רמאפו ןאַמ טֶּבייַה םוצ
 .ןיָשיונָצ גוא קאפ ןיימ ןישוווצ ץיז ךיא תב יִבנא

 :ַיִנ ריִמ .טומ שָטְנָעַמ ןייק גּוא םיבורק עָנייִמ
 תא אלק ןפרארב לאָז ךיא םאַר ץֶכעְלְש ןייק

 . ל תא ו

 7 ריילי = - < אשקרלרקא



 ן 'כ ?הא תא היה תַעָב הזה דעומל רמא ;חַתַפַּב דע זהו .הָפְאָרְה
 וב | דלת השפה רה ותו : ףתְפֶשְּב ב בּזְכִתלא מילאה שוא אלא רָמאתַוְו :

 ויָבָאְ
. 
. 

 4 - אריו תרמפה ה
 | רמי ר:ןקנהשיאחהל אב לָבַא יזחיג רמו הָל תושע ל המ מא

 א אציו םויה יהיו דליה לנו טשיִלֶא הלא רָבּדדרְשא היה תַעָב הוה דע
 ימלא וחש לא רמא"ו ישאר ! ישאר .ויִבְאלֶא .רמאיו : םירצפההל
 -לע .ּוהבּבְשתו לעת ו: תמו םירהצה"דע .היברב ע בש זמָא"לֶא והאב ּותָאְש
 יל אג הָחְלְש מאו הָשיִאהֶלא ארו : אָצּתו וודעב רגְַת םיהלֶאה שיא תממ
 עורמ "מא הָבּושאוס יהלאה שידע הָצוראְ תונתאה תחאו םיִרעגַהְרמ דח מ דחא
 ןימייסמ ןאכ ל רמתו בש אה שָרה אֶל םַּה 4 יב ותכלה תכלה יב ותא תא

 ל
 משב

 ותֶאַה שכחת םידרפסה

 טע ה
 רָניִזאְררְר ןינעקַא ןאט רימ יל םאוָו וא הָל
 יִזִחיִג טאָה ייג מאיו ןאָמְג זָנּוא טֶה יז סמ הָבּוש
 ןוז ןייק טיִנ טאָה איִז הל 78 ראו ראפ לב טגאָזנ
 עלא טה מא :ֶלא ויִא ןאמ דא וא ןק השיא
 א ןטאָה רֶע נוא הל אלק אוז ףור ָּל אָלְק טגאָוְנ
 רַעָר ןיַא טלעו טשְג ףיז איז טה חַתּפִּב רומעפו ןיפּורג
 וצ חה וסל ריא וצ טְגאְזג עַשילֶא טה רמאיו :ריִט
 וד יוָו וזָא הַח כ ראוא רַעָּביִא טייִצ רֶניִזאְר רעד
 רעְר ןיא ראָיַא רבא וטסַעו) וא טֶנייַה טֶסּבעְל
 ןייא ןי ןלאַה ומְמַעְוְ ןב תקבוח א ןיִעְל ףוא טיָצ
 נד ל ָךיִר טעְּב ךיִא טֶנאְזִג איִז טאָה רפאתו ןוץ

 יא לאב לענ יא סר ראה קס וז טי גאז
 ףוא טיִנ עַמְשִמ זיא קגיח) ןושָל םאְד ןעְד ןוז
 ּךֶתְהַפשב בכ לא ןאמ רֶכיִלְמַעְג וד םיחְלאה שיא גְנאל

 טֶסְניִר ןייד ןיפ ןיִרעָה ףוא ןיכאמ םנ טסֶנא ד
 ףוא טעו) סאו ףאז ןייפ ּוזַא טיִנ רימ מול

 לַאָז סו מ ףיוא טאג ןיטעּב טסְלא גירה |
 הָשֶא יִר זיא ןב לו הָשֶָה רה ןוילְב .ןיְּבַעְל

 הוה עול ןוז ןייַא ןָנּוויִג טה וא ןיראווג גידי רט
 טעְל רֶדטֶה יז ו הי כ טייצ רֶניִזאָר ר

 וצט 2. טַה ד ל עָשיִלא ָיִלא בר רָשָא םול ט

 ז ןער

 ודור = % עולה תיכטשה הגה ול
 ₪ | י ב

 ש 0 שוריפ |
 ןיִגאְרְטִג םיא רע טאה ומ ל יָאְיְַיו האש : רמומ
 תיִכְְבלעבְשו רעטומ ןייז וצ טֶכאַרְּבִג םיִא טאָה נּוא

 ָּב אינק עָריִא ףוא ,סעְזג רע זיא תמי םיר
 ביש לתו :ןֶּבְראָמַשְג זיא נוא גאְט ןמימ ןיא
 םִיִא טָה גּוא ןֶנְנאְגְג ףוא יז זיא םיהלֶאָ שיא תסמ לע
 ואַמ ןעָבי לטעג סִעָר ןופ טַעָּב םִעָר ףוא טיל
 נָוא םיִא רב ןֶסאָיַש ראָפ טה נונו אצה ודב ריס
 מאה נוא ראהו הָשיִא לֶא אָרְקתַו ןבבאָגנ .- זיא

 יל אָ המ טְנאָזג טאַה  נוא ןאַמ ר יא .וצ ןָפּורְג
 תחאו ןגנוי איִד ןופ םעְנייַא ריִמ 2 סירה מ

 מ הָצּורְאו לוי יִד ןופ לייא ןויצ = בגא תוניתַאָה

 :ָיִלטעְ םעַר ווב ןּול לוו יא נא םילאָק שיא
 רָמאַ : ןרעק רדיו ךימ לעוו ךיִא נוא הָבשאְו ןאמ
 םּוראוָו סויה ולא תַכְלּוה ּתַא עּודמ טגאָזְג רע טאָה

 זוא סע תָּבַש אלו שֶרּוח אל םיִא וצ טניה ּומְסייִ

 תָּבַש ןייק טיָנ נוא שְדוח שאר ןייק טניה טיִנ
 טֶנאזג יז טאָה םולש רַמאתַו סַעיִיַנ סיִּפַע ןייז זומ

 סד טרוגנ ןא יִז טה ןותאס שבחפו : םולש זיא סע
 גני ריִא וצ טְנאָזְג טָה נוא הנ ל מאו ליש
 ףד נוא .בוטרל יל רצה לא ָךעָנ ייָג נא ריח לו הנ
 טָניִמ ןופ ןַמאָו :נוא ןָטְלאַה ףוא םיִנ טָסְלאָ
 ףךיִא זַא טְרעיַינ ל יּהרמּ סא יכ ןטייר אוצ ןֶגִעוְו
 איז זיא םיִחלֶאה שיא לֶא ובתי ָךֶלַתַו ; ןְנאָו ריִד ל עו

 לא ןאמ ןילמענ םַעַר .וצ ןֶמּוקְנ זיא גוא ןנְנאגנ
 סיִחלָאָה שיא תואְרכ יהי לַמַָּ גְראַּב םֶד וצ לִמִרּכה רה

 טאָה ןאַמ רבע רַעָד זַא ןעוְוג דוא דנמ ּהָתַוא

 הנה רע

 תסמ

1% 
% |. 

 יל 5 טאָה :ורענ ייחיגלש למ סי ןופ ןהעזג יז



 - - 5 טה 0% ל 0
 יאהשיא למאי .הָפְדָהְל .יזחיג שנו ולְרְּב זו רָהָהְא

 זיא .םיִתְמַה תֶיִחִת ןופ ליִסיִלֶש

 ראה ןיימ ןופ ןוז ןייט ןמעּבג ןער ףיא |
 וצ טנאָזג עטי טה יחל רמאנ ןעְל גְנאל טיִנ טעו סו ןּוזא וזא מיִמ ןֶראַג טינ ךיִמ טסְלאָזוד |
 עָנייִד ןא טרוג לו ףריב יתנעשמ חקו ףינתמ רּוגַה יִזָחיג ל

 כ ןָשְְנַעָּב טיִנ םיִא .וטְסְלאְז ןאמ יי ןָנּופְנ ָסַעונ גד זַ יס אל שי צבי ב
 נע ה טעְ ןאמ ןייט ז בוא ונעה אל שיא ףלרמנ יג ןבַעָנ שינ םּולש ןייק םיִא

 50 ל,צ 44,137

 ו הותיהימ - םא מאת

 - ארשומ רש"
 5 ג, לע הָנָעָשַמַה םָשָיַו 'רגו ףדיב יִתְננשִמ חק יזחיל רמאהְ

 לָשַמ יִּפ לע - בשק ןיאְו - לוק ןיִאְו רעְנַה רצ

 גיִטכָא לאָז רָע דַא טכענק ויו שֶניִנ ריחומ טאָה ןודא יא

 םיִא לאָז גּוא טיִרְמ ןירעְדעי ףוא דיי ב ןייז ףוא ץָּבַענ

 רוד. :םיִָשַא ךְרוד טשינ ןעקנירמ גוא ןיסש בב ולא
 ןיִסָע .ןיֶבעְגְג םיִא טה נוא ןיִשָוְב םייקכ םאה | טכענק יירידוו נו יו ִג יוכ .

 זיא רָטאָפ רעָד זַא . סוּכ ןייא טיִמ .ןיקנירט ליל טיִמ

 טֶכַעְנְק רעד .1א רֶמאָּפ םוצ םֶנאָזְג דָנִק סאְד טאָה ןמּוקנ
 ןיסע ןיָבעְנג םהיִא םאָה רע ןישטג םייקמ טשינ םאה
 . -ד% ₪: ד א 35 צי 1 6 > ד

 טֶכאָליִג רָבאָּפ רעְר טאָה . סּוּפָא טיִמ קנס ליִפְְלִ טיִמ
 זיִא סּוּכ רַעְד הנוא ליעל רעָד זָא  םֶהיִא וצ טֶנאָנ גוא

 םעְנייִק יִמ ללא יזחינ ןעונ וזַא םילש ןייק שנ יִלָּבא
 יִלָּבַא איוו ןישעווג רע שלאו געו םעָה .ףוא ידי טָשיָנמ

 םעָד .ףורא .ןיילא סייל עשילא אונ יל עונג שלא
 נתו ןיִא ןיעוננ קפוע םאה יוחיג לייונ ראָנ , תָנָשַמ

 דד גוא חלש .ןיסייהיג רע אה תונושפא תולאָ יב
 ַיִלָשַה .אוצ רֶפְמְנ טשיִנ

 רעד טאַה רעבירד קידצא ןיזעווג םשינ תֶא דע טרכַבּ
 1 ד ד 'ו1 %- .+- ון +: . 1 2

 : טלעופג טָשיִנ תנעשמ
 תל 7 9 צלצ 1 *

 יתרמא אלה ;
1 ₪ .₪ 

 צרה

 : עב .ףוא ןקעמש ןיימ ןאס 0 נוא יי 0 ינָפ 7 יתנַשמ מש טֶכאַמְ :םֶמְּופַמ
 יי גנו םַד ןופ רַמּומ יר טָנאְזְג טָה .רממב ם רֶבאתַו : ןָפְלאְָ טינ סע -טָח םּורר געז

 יא בוא טֶסְבַעְל וד יו וזָא נוא טָּבַעְל טאנ יו וזַא בא |
 א הירחַא ליו סא ריִמ טי

 צרה

 ב תלאשה רמאתו : יל ד זיגה אל י יִעמ םילעה | הוהיו ( ל
 ףדיב יז .ףינממ רג רה 1 וחול רמו : יתא 'הֶלָשַמ אל יִתְרַמְט אָלַה
 פ ג ה ןופלע ו 'תמשו רגנע ית "אֶל 3 הכרביכו ונכרבת אל שיִאדאָצְמִ

 אָה ףיא ראו רב

 0 דוא אנ 0 יא וא ןנאַטְשְג 0 רך זיא

2 

 3 רָמא
 | ינד

-] = | 

 ט'ע ה
 < םאְר ןונ ל תיסנשַה הנה נוי ןייז יחי וצ טנא
 . אָנ קה טיַה .נוא המ : תימנוש עְניאָר יד זיא
 גאָז נוא ריא ןגעקב ראנ ףול ּהָל רַמְאְו ּהָתאָרְקְל
 םע בוא דליל לב ךשיאל ולה ל םולשה ריא וצ

 ןאמ ןייד וצ םול זיא סע בוא ריִד וצ םולָש זיא
 איז טאָה רני | ןויד רצ םּלָש זיא םִע בוא נוא

 סער וצ ןמּוקנ ג זיא וא לה שא לא אתו הו םולש

 - קוחפ ראב םַעָד .וצ רה לא ןאמ ןבילטעְ
 רזי שגיו םיֶּת עני ןיא ןָּונָנ ןֶא םיִא טאָה נוא

 דמאינ וז יפומש קו טָנהְעְ גָג יזתינ טה הָפְדֶהִל

 רפה טנאוג ןא רֶביִלטַעְג רעְד טָה םיהלצה שי
 יא טיִמָג ריא ןַעְר ל הֶרַמ השפנ יִכ פא ריא זאל הָל
 טאג נוא יל ריִגָה אלו יִנמִמ סיללה יו טרמיִּב רַפ ריִא

 טיג ריִמ סע טֶח נּוא ריִמ ןופ ןלוה רַפ סָע טָה
 ָאָה יהא תֶאַס וב יאשה טֶנאָנָג יז - רמאתו ץמֶאָזְ

 יִתא הָלְשַפ 7 .טָגאָזג ריד ףאר ב

 ןיא ןקעמש ןיימ םִעָנ גוא ןדָנַעְל

 יג ו גד ןואל רַפ ךיִר לע



 ₪ ,ד דלה + ₪ ! נוא ןנ לא ללפתמ + - ריט יד -- רַפ

 ףוא זיא וא דָלַה לע בנש ללו טאָנ וצ ןָמעְּבִג טָח
 סע דניק םעְד ףוא טייִלִנ יז טה נוא נא
 ןאָסְג טאָה נא ייָפַכ לל ויפו ונע לע ויני ויפ לָּע ויפ
 עָניז וא .לומ םֶדְנְק | סַעָ ףוא למ יז
 עָעז | ןוא  ןעא סֶדְניִכ םַעָד .'פוא = ןנוא
 | וילל רהט דנעָה | סרניכ םַעָר ףוא  דָנעָה

 דלק רב םַא ףוא יירש רפ יז ה וא

 ' ארה תרמפה
 דלה רש סח ל רַהָנ ' פג ויפָבדלע רפכו ויניע
 מפ ע עמשדע ר עגה הזו דלע רה לע יו ה ] תא

 קאַרקיו-תאזה תימָָשַה"לָא אר מאיו וחי
 ָּנְבתֶא אשתו הצר יהתשתו ויל לגרדלע .לפתו אבק

 ליו בש
 ויה

 0 2 ו
 . : אתו

 . טיע שוריפ
 - .טירפש רַפ רֶדיוו ךיז טֶה וא ןָנְנאָננ ףוא זיִמ וא
 סינג זֶה םיִמ . דע רע ררומ דֶנוַק םעד ן ףוא
 נוא ויני ת רעגה חַקֶפיַו לאַמ ןָביַז יב. גני .רעְד

 דחכ ל יסקב + ןָנוא עי ניס טה כ גְנּו רַעָר
 טֶנאָזג טָה גוא יִזָחיִנ וצ ןָפּורְנ עָש הלא טָה מא
 תי מנוש רָניִזאְד רעָד ףצ לה 'תאּוה יבנה לא אָרְק
 יצ ןַמוקנ יִז זיא ייֶלַא אבְס ןפורג יז רע מַה ֶאְלְַנ
 בייה .דנָב יִאְל ריִא וצ טְנאְזג רֶע טה רמי םִיִא

 =  ןיא הָצְרֶא וחפשתו וילג לע לופתו אַבְתַו ןוז ןייד ףוא םַעְד ןופ שייִלָּפ סֶר ןְראווְנ םיראוו זיא סָע נוא

 = יז טָה נוא םיִפ עניי רַפ ןלאָפְג - ל ןמוקנ טרעקנ םוא וז טָה .גוא תיננ לובש ! דני

 = שֶח וא אצמו הב תֶא אָשִּפ דֶרִע רַעְד אגצ טקּובנ הנה תספ) הנה הספא זוה םעָד ןיִא ןנְנאַנְ זיא נוא

 אנ סורא זיא גוא וז ריִא ןפּוהְנ ףוא = ייל ררננ לב רעה לאמ ןייש גוא יהא לא א
 - כ נע הפז--כ--יכאמ--של-0פיכעה-20--אכ-המ--9ה-- 0-30

 גב הרש ייח תישארב םולקנוא-
 תנש האמ הרש יח ויהיו * גב הצפה יח חוו 5 שש =תי5ל%0 ףופ5 ףףללו א 9 האמהרש ייח ווהו א

 0 הרש ורל ל ? עב ןירָשמ
 . עבשו ה םירשעו : הרש יח - צל

 / : 'םנש תהומו

 םיבשר שורופ % םירוטה לעב
 .שרפתנ אֶל םישנ ראשבש פ"עא :. הרש ייה ןיהי] (6א) = :סקבכ 6 ד: ב ותל סיניפ ליט .כיפל-. הרש-ייח | (6)

 ךרצוהש ליּבשב שרפל ךרצוה הרשב ןהייח ימי סמק סלט 92 ססעס ספקט '6לש דע
 טמטס סל טמש ם"כ | . סנש ס6מ סלס': סקכל לכ סטמש

 וישר

 ָהנש םירשעו.הנש האס הרש ייח ויהיו (6)
 ללכ לכ סגס כקכנ ךל . םינש עבשו

 קככ 'ק תנא ומ5על םרדג דס לכפ - :לממ לכו

 ועג 2% סנכ 856. סונב וסכ בוסכ ומג םקפִמ < .םותוהַפס .סונטס

 ןווכו ו יפה 5 : כ"ו. סנכ
 ס דהי . 25 ןוסומ דע סיכספס | סנס סע רכססמ וניסו
 ,.דוקנ קולפסו דוקנ  םידסלס קנהפו 0 סנכד

נעו ןיפ השי יפ ויה =
 ט בעל יד שגמ 

 טרק ו טה הש חוש
 ראו בז .גוא .סש עכשו רו

 6 ןכילטוא ו וָב טיוטש םּורד
 רדגו זאב רע ללב רָבילְטא א פה ו

 ראו טרדנוה ןעג טלא וא
 עו אפ עָנייַא

 חג ד .לכב 5םרדל וה ימנ ןפוכ . שלדפ) ית6 להד

 ול

 :ּ ראָי גיִצְנאווְצ ןעוגט "טל יא איז זא וא טידניזג |

 הרש .יית ו םּורְר -%

 התמ שריפ הרעמה :ןינק :ליבשב התתימ רינזהל יתמ
 : םימכת יתפש

 = תופפסו דוס) תויליטטס םע סידק6ס לכ ₪1 שוריפ א
 = יקד 6 םכ" לו . םנמקלכ יפכ דוהל

 'לכ 5סד סנס עכס וכח סנש ספמ ינג במסג:6מכ ו"םרכ
 וכג ןכו סנכ סלע יכג ךל לוככ כותל חג: תודקוק ,ַקָכְו םימפרכ
 פ"ג תכנס "נוכל וגולמ ''60ד סוכקע וכ - 2|הלמ .\"קרכ .לסק

 ו 22 מ לנכ'"לכ "יימ:ע"פב" ש
 'סםוטע ססממו פויכוקעמו שידחאמ | סיכפסמב

 וע :;לדכ

=-- 

 גכנפכ דק6 ך
 ונוס סלק סלנס :?ע סיסטמס | שנות עככו | סיכ:עס

 מז 'ע שוחג

 שאה ראי "גיב ו ביה יו דא

 תב ןייק טיִנ וי 2 ראו] טיי
 פיִנ ךוא יז טָה ראי טרדנּוה 7 טֶלַא זיא הרש

 תש ֶּביז ןופ עְנייַ ו 2 ןייש וז וז
 0 ןופ גאָמ ּבַעָל יך הש ית -



 / ל א 8
20 . .. 
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 : : הֶרָש יח יִנָש םיִנָש
 ב 5 6 0 7 הרש ייח גכ תישארב | 2

 .ופ מח יט ןורכח אוק עברא תיְרכּב הרש 0 שרד
א רפסל םז ורָבִא אביו ג רב

 = 
 הָרָשָי . . ר . . 4 ': הָבְבַמּ

 1 : [- שה ל 4% = : ו הרשל

 למ שנ ₪3 םררכא םקיו ::ּהָתיִבְלְו ה
 . : : ד 77 + 8% \ל ל :
 פא : , לעמ מי םוכרפ ססר( .סקיו .ופ ןירדסנס 5 פ"כ וי ס"ר ססרכ לכיו .ג5 ןיכוליפ | פכר6 פירק א"]

 3 םירוטה לעב ם'בשר שוריפ
 ימיג .סכזסש | יפכ ימי .למ6 52 -. סקס יימ ינש : שמסס כו | אל וליפא . םתרבא אביו (ב) : חתרוה לש םיעשת רחאמ
 ממס ךכיפ5 תוכענס ימי סכפמ "!קספ דוע סניקוססכ| תולע) : הדפומל אב יכ רמול יואר כ'פעא רחא םוקממ אב

 ' חסד קסלי דנוכטמ  סיתוכט לקיפ סיס ויסיו ןיכמ 6"ד .יכש
 תמרוג ומכ .ספיסט .כ"6 ספיס סנקוט יפפ טפמ 856 סככ 630 סנטק ף'כ . ספכככו (כ) + ז'לק סיפי לכו ד)ונככ ספיס
 ופמ ינפ כטמ ססלכ6 סקיו (ג) : וקופ ןידיפסמ ןי6 קעדכ ומגט דכפמסו סלספ 6יס סשנעכ ןכ לעו ןיד סלסמט ספפיע
 תלטע סייק 62 מ"פ 5₪ ומקמ רכבפסש יפל 'פ3 קמ יקמ ס | : םמס ינפ) רפס) לוס6ט דמלמ . למ65 פס ינ3 96 / ככדיו

 יישר םימכה יתפש
 לכט ןודמכ וג5 טקיסס סומד "כס עמפפ ב + : ס5מס ךוסכמ
 ןיוכ ןלוכ סרט יימ ינפ י"טכ 'יפ ךומסכו סיכוע ווס סומו
 סיכוט ויס סומו לכס ונ6 ןודמ) סרב וימ ינכמד עמסמ סבוט)
 כד טקיסס יפל סככדלד מ'קנו , "61 ןילסוס וירכד ןכ 061
 לכמ 'כ סככ יפויל 'ק םכ סתוסכ ונעדי 5 6עסל 'כ פככ "ל
 ןלוכ סרט יימ ינמ | ךול5  ךככ דכ) .סנטמ) ומ:ע) םרדנ לכ
 ספ סו םיקס) סנס כתכנט יפלד )"יפו (ם"ממ) . "וכו סווט
 סנס "כס ןכ .65ו סקדונמ סונט 'כ ל"ר 'כ קככ 'ק קב
 סיפסונס ןפול 5ל| ס5מס ךוסכ סינלכנס ןקו5 סס קוספכש
 סונס ןכסמ .כמופ .כטפ6: כ"6| 6כקמס לס וטוספכ ספמס לע

 | קב סניס ילספ סלטמ 60 'כ קכ סמ ב לטמל לכ
 = : יפו 'ז תככ 'כ סכו כמ לכ 'ק סכ ףל ג ןיטנוע
 תירקב (כ) :סנוע ןופ קכ . הרש ייח ינש
 יטס ןמיסס סט ויסס סיקנע עברס ד ספ כע , עברא
 ספ ה ולכקנפ םונוז יד ש"ע 6'ד , ססיכלו ימלסו
 קספי .סלמו ססלכפ . סוקו סדפ (כ'כ) וסכסו םיס
 לפנמ .םהרבא אכיו |: סללו כקעי . סקכרו
 ספיִמ סכמסנ-. תתכבלו\ הרשל דרפסל : עכס ו
 סדיקפס | סרוס3 :ץעש .יפל קחני קדיקעל ז סלש

 8 .0 מע ךרלוס ךכל ספו סקיס 63) 6טק סכ סיס כלמס .לס5ט

 םולוסל .ללכ לכ3 סנט כ'ג .פ') סיוט ס)וכ דח6 ס)עמכ 'קכ סועדוו ןנווס 5 דכל סלט ויס ינטמו .סיוכ ס)וכ סנט יח
 'פכו .ןיטנוע םכ סתיס "כ למל דימד עמשמ 5כס 2 : ק"ודו סרט יימ יכט יק ססינמ לעו יפויו 5טמ תוכעמ 'כַב עקיסס
 סוטמ ינחס סרטו ססלכ5 יכגד ל"י] ןוטנוע ככ סוס 5 'ק דע 'מ סדוקד ומלעכ י'טרופ 'וגו סק ק6 קנ דלויו יכג פוטסרכ
 ינכט פ"מ לסט ןמוס יפ 'יפלס ונעודוס) כוקכס כו סנעמלו 'כ ןכמ 5וס טנועס ק'מ למ6)ו סכוקס 06 ססו)ע ו)כק ססד
 ס"ע עברמ םיכק םרדמ) סמיככס ימ יסעדו 5) לכ5 ס'6כס נפכ ך : ס'6כס . ס6עמ 5) סנעמלו 'כ ינכמ סס סוסנומ
 סיקנעב .לודגס סדלס עבר םירק .סונפל ןוככס סמו ביפכדכ עבכ6 ריעס לפומ 5רקנט ונ65מט רמ6  יכ 'וכו סיקע 6
 כ"ו סמטו . .עככ6 ריעס סט רקנ סמ) 5] עבר ומט -60ק סמ) וטרפוו עככ6 5רקנט סדפס פולק 'ופס רפוכ +ן6כ סוס
 5רקנ לועסט "יפ .ס"פ עכרל סעכ ריעס ןוד5 תוכל לל| עככמ סמט 6כקנ סמ) כועס תפיכק) סעטס 16!פ0 סוטמ
 סיפעטסמ .דח5 לכ) .יכ סימעט- ונס) ךרפוס (ם'ממ) [ך : "כמ וריפ 6'ע טכרפ 5רקנ כ"ג ריעס לסומו 'וכו פוגוז 'ד ₪" =
 כ טוכופלו סיקנע תירק -ל'כיס סיקנע 'ד 'יפל ריעס סטל סכס לוסמ ופיע ןונעס ט'ע לועס - תוכק) "יסד סטק ודכל

 ןיס 05 לתוקפנ וכ ןוקד כועס סע סכס ןנולפ רפסמס .כס6 ריעס סט תורקל ךויכ ןילד עככ5 521 תוגוז סיפק )לס = =
 'ד .ונווס| '1 'ד רפסמ ל₪ סולכד סווס סכ פוכ ש"ע 5רקנ עכר5 קירקד )"כ ססינט פ'ל תוגווכ ןכמ לקוי ו6 סוספ 6 6

 רפסמס ם'פ ופכק מ"מ ומנע ןינעס לוס ריעס סמ סכסס 9"ת5 'יפ5 וקו ודכל רמ6 ןינפ ם'פ )ו תוגוו "לו סיקנע |
 ל'גמ "סו \ : ק"ודו תקפמ וסיונימ יסד 'ד רפסמ לם '6 ככ סט ווסכ סינוינע 'כ עכר6 פפמכ וופל)ו לולככו ר5ק) "דכ = =

 סוקמ .סופכ ככיב קוספכ רכוג נו סמ כמיט סוקמ6 ילק יסדו 5כ ןכיסמ םרפמ 6)ו סקס כותכו יסוסד )"יו ספ
 כ5ככ 556 סדוקעס לח6 |

 ט'ע שוריפ

 הָיָש תת (ב) + ןטוג .אוצ ףיילג ןָנַעָפ ראי עָלַא
 תרק ןיִא ןבְראָטְשַנ יא  הָרָש :נוא עפר תק
 דאל ןיא שנ זר ןורְבָת יא םֶד ןינָח איה עָּבְרא
 טאָטש יד ןעָמ טֶה םּורד טָּבייִרש ישר . ןַעְנָּ

 ןטל ריִפ ןעווג ןמראד זיא םַע ליוו עבר ןפור
 שּוריִפִא אנ .רָמאָפ רֶעייַז נוא ימָלמְו ישש ןָמיִחֶא

 טאָטָש יד ןַפּורג ןעָמ טאָה םּורְד ישר טָכאַמ

 ּנייַה רג
./ 4 

 ..ריִפ ןראו ןָּבאְַָּב טראר זיא סע לייונ עב
 " הָקְבִרּו קח הרֶשְו סֶקְרְבא הומו םֶֶא

 ססלפס תלקקב סו ל"נס | כ'פד רמלק קויטרפ תוכימסכ 15 (ס"6רס) ז + 5ליו 'פכ בופכדכ מכס
 | ה. .שיע שוריפ 7

 ןָמּוקְג זיא םֶהְרְבַא נּוא רצ אגו הָאלְו בקע
 - מכל הרש ןנאָלְקּב וצ חָרְָל רופסל עַבְש ראב ןופ
 , טייִטָש םּורְד טֶּבייִרֶש ישר . יז ןָנייַוואְּב וצ נוא

 ז ריִא זַא הדיקע רַעְר ןופ הָרּשְּב
 | נּוא הָטיִחָש רַעְר אּוצ ןֶראוג

 8" /ץע-



 יל ּונה
 ןִמיִתימ רָּבְקִאְו | ןובמע
 ַקָאְו יִנְבּוביִתַאְ ה :יִמָדה
 ּ דרב תי הָאְתִח

 תח ₪ -
 ו

 סדק 6% : אנ
 ו נע . מש ו

 2 ְשָכ .אָנְעְּב א
 אנרבק הב התא

 תרשית תששרב
 ןֶּבילֶא רבדיו ותמ ינּפ לעמ + סל
 ע יִכְנָא בשותוירג:רמ מאל ןמפ

 ינפְלמ יִתַמ הָרְּב
 ( ול רמאל םה ורכָאדזתא

 םֶכָמִע בקתה א
 רגב ונעה 3

+ 
 \צ .

.. 

 9% איִשְנ | דא

 וניר רַחְבְמְּב .ּונָכ
 םי'בשר שוריפ

 ןאכ רוגל יתאב הירכנ ץראמ .יכנא בשותו רג 9
 : הנח תובא תורבק םוקמ יל ןיא ןכל םכמע :יתבשיהנ
 תירק עשוהיב ביתבדכ עברא שיאה .םש , עברא תירקב
 .רבק תוחא יל .ונת : ןוחיס תירק ומכ .קנעה יבא עברא
 ריעה ינשוו םתא וצרתתו ןאכ עקרק תונקל יל :וחינה

 יישר

 סמרפ טסטנ 0ל₪ סעמכ ,ספיחסל סנכ ןמדונס חת
 יכנא בשותו רג (ד) : סקתמו קנממ .ספפסנ ם
 "מו . סכמע .יסככיסנו הכהס ןכלמ כג + םכמע
 ןמ סכנטסו בטופ סיסס וסל ססו :לנ:ינילס ן2לק ס+
 : קקזת ןכסס י ת6 ןקפ ךטכמ ס"כקס ל" :ןידס
 8 ב תיכ> עקלק: ווסט . רבק  תזהא
 יככדמ ךכ כ 6 ככ כל 5 טפו סָעְס רט ג

 - 6לו י"סכפ סטו ןל6כ :3פןו: 16- וזירפסו ינטנכסו | בית
 "וס ס 5 ססככהל .ערז ןוודע סוס 65 לופנד 5
 | 85 ןידע ף5 .לכק .תזוחל יל נה .תוהפס לכ ךכפו .טרו יל
 5% סמ וכ םיס רכדב 6965 לפונ סווקס ןוס) ולד "ד ב

 טיע שוריפ
 רנד תַמ ןייז ראפ ןוכ ןֶנא ִבשְג פ ףיא זיִּא םֶהָרְבַא

 דסאל תֶח .יִנָּב יִד וצ טעְרִג טה רע נּוא חח ינב לֶא
 ףייצ טיִמ ןוָּב ךיא םֶכְמִ יִכנָא בשותו רג (ד) 1 גאז וצ

 טאָה רע טביירש וישר + ו ןיימ נּוא רָ ןווא
 גוא רֶנאְל דמעְרְפַא ןופ רג ןיוא ןיִּב יא שנא
 יא טיִמ ךימ באה ָךי םוהאחו .בששותא \ ןיִּב ָךיֶא
 ייז וצ טָה רָע טָביִרש שרדמ רַעָד מכאב
 ןפוק .רפ רימ ןלעוו טעו רָא בוא טְגאּנָנ וזא
 לַעו רָרְמַעְרְפִא ףיִא ןיִּב הָנּודֶצ ןיימ רפ .רֶלַעָפַ
 ב ךלעוו מ טיָנ טעו ריָא בוא ןוא ןלאצ יא ףיא

.% 

 ביִלְמעְגֶא זנוא שצ טס רד ונכתב מ 0

 רָדָנִק עניי וצ ץֶרִס תא ןפצ דפרל) טנא רי צ טָה אּוה ויְּב 4 םּוראוו רָבְהַא ףוא דד
 טיִמ 0% .ףוא רע לקט < רומ טיג כמ רב 8 א יל גנת 5 םאְר -

- 6 

 א רנק א % יתחפשממ יתמ הב  רובקל חינה
 נינפל היכומ ךכו .. ריעה ינב לכ ןוצרב אלא תויהל לוכי
 [- 7 םקיו ןורפעל .ףסכה םהרבַא ןתנשב
 : תח יינב לכ תאמ רבק תזוחאל ול םקו םהרבא רבק כ"הא
 אלו . םיהלא אישנ 60 ; ורבוקל ינפלמ ונאיצוא . ינפלמ

 םימכח יתפש
 סננקד פוינמז | תוכועסכ .605 ומוקמ .סז ןיפס ל'גמ דומו

 לנוו 5כק6 סול ךומסעו סדוקעל 'ןומס סקממ סדוכ סתיו
 רפול 63 556 6 כיו 6נמקכ כסכ פ" מכ לק'לטד ה: 68
 וס עקכנב טעמכ פפו מ :'וכו י"ע  סורופס .רסמ ככ
 ןונע 05. דוגסו = סורומס לסמ 6 הילכ פ"סד "וו טקנמ)
 דיגמס לסילו סעומכל סנכ ןמדטס ס) דוגסל ?ימתסו סדיקעס
 ִס רפסכ טטמכו טססנ 8 - 0 כמונו ו טייס

 שו סתעו "וגו ןקל דערול ס'כקס 1 רמסב % טקנ 0 ערז
 ןוודמס ןויכ - סמ תער) יןסר ימכ
 עקלק תו5 ו'כרופ כ ומ  כוכ ןסמ נק לע

 לארשי ילשמ
 נאג םֶהְרְבִא יא ןיּבְראַטַשִג יא הרש רָסּומ רדזנוא א

 ליקיִטָשַא ןיפוק וצ איז אייַּב תֶח ןופ רֶקְניִק איר ּוצ

 יִעדַא ּונָעְבְש אַז םיִא יוז ןיִּבאָה ןיגנוו םריש ןופ טֶדֶא

 צלע רֶד ראה וצ זנוא רעָה ונכתב הָּתַא םיִמלא אישנ

 .- רָורְנַא לשָמַא א סע .זָנוא ןישיוצ ּוטְסיִּב מאָנ ןופ

 יטאַה רמלע רֶד ףוא נוא טאמש עַסּורגַא ןיִא ןיִסעְנ זיא

 א טָמּוק סע זַא נוא ליִעַמש .ןיילקא :ןיִש טָצעַב :ךיז רע
 ףוא .סָנייִא םנעְרַּפ נוא חַבוא ןייָא ןיירא ליִמעמש

 1  סס סוטעופ
 לנקל

 בָר םָד ףוא - רע א

 "לקט | .ןידח ןמ ןמעְנ לעונ ףיא גוא בט ףיא

 - 6 = רָחְבְִ ראה

 של

 בב םֶר

 שמ רָד םָעיִמ בֶר דנא זיא רַע םיִא םֶרָפְנְש רֶע נוא

 'פאָר זיא תַמָאְּ רָבָא חַבָשַא

0 

=. 

. 
6 



 ;'תחיינבל ץיראהיסעל
 מאל םחא

 עבי ו יענו

 הצב רשאול
 . ג; ןיכוליפ פלעמ אָי רך

 םיבשר שוריפ :
 . ונירבק רחבמב : תונקל ךירצ התא ןיאו בשותו רנ =

 תרעמ (ם) + : ןמוזמ רבק ךל ירהו ץראה ירש ןירבוקש םוקמב
 . ןרריה רככ ומכ .הלפכמ היורק העקבה לכ :, הלפכמה
 . אלמ ףסכב : הלפכמב רשא ןורפע 1 הרש ונינפל חיכומ ןכו
 ,רבק תוחאל : םידע ויהתו םכיניעל . םככותב : ויווש לכב

 םימכח יתפש

 עקכק לע ךייכ  סזומלד 'ופ ס'סרסו , עקלק5 יפק סווקלו
 ייפ ןכ פמ) סיקוסש לכק ןכ 63 סדקס תוטכ עמק 6וסב
 פ'טס (ם'ממ) + תולכק סקוטעל .סזוח6) עקלק 15 ונפיפ
 ופוריפ ןופ לכס ו ןווס מ"מ ף'ללכ סוו =" - ףוסכ סמ

 ומכ ףוסכ) פ"סכ ססע ספרסנו .סלכ סנכ וסט ומכל ןווכ 5 =
 ןוולכ "3 סוס . לק סוע וכ ןו6 ןלכד סנכו פל כס

 ןיכוכיעכ ד"מ 'כ םס 06 .סיפוכיפ 'כ (ם"פמ) מ :'קו <
 סמוע סכעמ סרפל סעטנ 602 ספנווכו ןיככעמ | דפיכ קרפ
 ו 605 רחקמ | סלופכ סוס .סרעמ \ 'יפ ד" עכמ 2

 לארשי ילשמ 0
 טייקָסּורְג | ןייז גּולְדעוו םּוראוו חבש ןייק טיִנ םיִא ראפ ל

 ןיָשיווצ טאָמש עָסורְגַא ןיִא בר ןייז טפְראְדְּב רָע םלאוו

 יא .רָע ןְרַפְָ טפְראַדּב רע טאו עד סא םיִמָּכַח יור -/
 רַע טָציִז הָּתַע תַעָל ראָנ טאַמש רֶסּורְנ :רָנעַי ןופ בָר רד
 תֶח ןופ רָדְניִק אד טיִמ א עי סאָד זְנּוא איב
 ייז ןיּבאָה .דוכּכ :ןיִבַעְג פָא םָחְרְבַא וצ :טֶלאוונ ןיִבאָה .אייז
 ןופ רטצְלע רֶד טיב וד הָּתַא .םיחלא איש טֶנאָזְג םיא
 ווא ּוטסיּב "מייל עָסהְג אייב וליִפא םאָנ

 : רט רד זנּוא ןשיווצ גטסיב ונכתבו | הָּתַע תַעָל ראָנ אי
 רוכש -

 םוא םֶכָשְפִג תֶא שי םִא ןגאָז ןצ רמאל טַעְרג רוז 5

 ּוצ 0 ריא ו מש ריִמ ראפ / תב

 ןופ רַמְלְ ! רֶד

 2 *תֶא ּונָכַמ שיא א התמ"ת רבק
 רבסמ ָךַממ .הֶלְכיייאְל :ורְבְ
 : וחתשיו םֶהְרְכִא םקמ ' :ףסמ

 "תא שי"יפא ר

 ינועמש ינפלמ ותמי" הא רפקל
 תו רַחְצְִּב ןורפ

 רֶשִא הלפכמה .תרעמ "תא יל
 אלמ ל ָסְבָּבּו הדש

 ןייד ןבאְרגב

 ו םָתְרְבִא םֶק
 | יבל .אעראד אמל
 ליִלַּו חי: האמ

 תיִא םָא רמי ןוחמ
 רַבְקַמְלוכשפנְ אשר

 ימדְה  ןמ יתִמ
 ומ "ל עבו ינמ וליּבְק
 .רחוצ רב ןורפע =
 ל
 יִמ הל יד אָתְלָפִּ
 אָפְסַבְּב הלקח רַמְסִּ

 "םילש .םירוטה לעב
 'נ סכס סלסמכ 'ד . ךפפ (ו) :פ"ק פ"י ססכ שיש  םוככדס
 סתסד 6יססו ילייש קמ לסכד סיכסמ לכסד 'וגו ךיתננ וימי דסו
 :"6 יתמס :וכמ6שט סמכ זמכ ןשכ שו  סיכרכ | יכייסד 6מ
 ."יפ ךיפמ וימי כיתכ ספסו ךקמ כיפכ 5כסד סכספ סייס
 .ךקי6ו :850 'כ . סלכי 65 : סססד ךיתמ וימי 6כ0ד ךסמ

 יישר
 ₪5 .סמספ) ומכ ל עממי 5 .  הלכי אל (ו)
 סענס ל מ 0 ומכו = . ךימסכ | לכס
 ספקכ וסל . יל ועגפו : סכנטכ . םכשפנ (פ)
 סיב. הבמה (פ) : - יענפס לס (פ םוכ) מכ
 : (גנ ןיכוכיע) םוגוזכ זמ סלופכט "ד . ויכג לע .סילעו
 סגול למס דוד ןכו סיווט לכ סלסס < אלמ תסכב

 סרעמ :כ'0ח  סרטמ ג'ט ומ סכטממ .סונפ) סלטמ
 לע  סכקנכ "סו תוקיכדסו תוכומסס נט :סכומס "ות סוס

 / ט"ע שוריפ

 אל ורב תֶא ונממ שיצ תַמ ןויב באָרְנב רבק ןטְמעּב

 טעוו זנּוא ןופ שמנעמ ןווק ףתמ רובקמ ךבמ הלכי 1
 ףיז טֶה רע סאו) רָבק ןייז רוד ןופ ןְךייִמ רפ טינ
 .וצ ריָד ןופ | ןדיימ רפ םינ רע טעוו טייִרגנ ןִא

 רדיו "
, 

 , םכשפנ

 הננתו

 סלופכ

 ףיו טֶה רע וא ץֶרצִס פל חמש ןנאָטְשג ףוא
 תח יגל דגאל םעָד ןופ קֶלאְּפ םַעְר אוצ טקּובנ
 .םיִמ טאָח רָע נוא סא רג (ח) + תַח יִנב יד וצ

 באב וצ י : יתמ תֶא .רובקל ןלו רע זיִא סָע

 ו ג עב נוא רָחוצ ןֶּב ןורפעּב יִל ּועְגַּפּ

 .ףומ

 זיא םֶהְרבִא נוא פס פק + תַמ

| 



7 

 ןורָפ בית חַאָתַ
 םהרבא תי הָאְּתח
 לָבְל האתת ינב סמ
 התה עבת ילע
 ינוב אל אי : רָמיִמְל
 תיִבָהִ אלק לחיִנִמ ליבק
 הב יד אקרעמו -
 ינָב יניעל ּהתיִבַהְ דל
 רבק ל ּהָתיִבָהְ ימע
 דינמו 35 6 תמימ

 ו

 ל יתהנ

 םהרבא

 . ךל יתתנ הדשה (אי) : : יתמ הב רוכקל םבלכ וצרתתש
 * וב רשא הרעמהו : זעלב ץ"יוור ךל וישכע ההוא יגא ןתונ

 י'שר
 כיפכ . בשי ןורפעו (י) : 5למ ףסכנ ןזכ 5"סד)
 וסוכיקה ינכמ 1 ססילע לטומ וסוגמ סויס ופופ לסס-
 יאב לבל : סלודגל ספע ול ךולל סיסכ םסרנפ לם .

 לועגל ופנו ם ןסכסלממ ולככ וקם ..וריע רעש
 :סומדכ ספוס סנקפ 9 . ינדא אל (₪9) : סככל דסס

 :תישארב

 = .+חבַקתוחאל םֶכְכותּב יל הנני ה

0 \ 

 חרש "הנ גב

 = עו תחיינב ךותְּב בשי .ןורפע י <
 יָנָאְּב םֶהְרְבָאדתֶא ית ןורפע |

 וריעזדירעש יב
 הרשה יִנעַמְש 0

 ָךְל .וברָשַא הָרעַמַה
 לז היִתַתְ ימְעְ"יִנב יניעל היתתנ
 :ּךִתַמ -רב נק

 - םי'בשר שורופ

 םהרבא וחת שו
= 

 ינא הריממבו הדרשה הצקב רשא הרעמה םא יכ לאו ש ךניא

 ;םהרבא וחתשיו (בי) : הרעמהו הדשה לכ הנתטב ךל ןתוג

 םימכה יתפש

 תרעמ ביתכד 5תסס ב6 סכעמס ?ע כסומ סיס סנופכ תכיק
 גש רכד סמ 6וס סנפכמס סג תוקונדסו תוכיעסס ן"ותכ
 תונפכ ם"ע רמ) סכ סיסט לס6 תונפכ לכ סרעמ 'ופ 'סולפכ
 55 י'טרו תוגוזב תולפכ ם"ע רמפו ג"ע  סופעו יב .ןונכס
 5וכס ןכנו קמ לס ועוטפ) כולק ססמ .סוו6 סכו)וכ עולכס
 ס'כ לעד ץס ו'טרד .?"יעו סוכוט '5כ .ססונע יכ ססונט סנ

 סנעמ 795 פורקעס סכס סטכ יפע .ופולק) ל"יס סכסס .רקיִע וכופט | סז ש"ע סנפכמ סמ סרעמס | תוכקל ל"מל ססק .ודככ
 סב סימס ם"ע ןכ תפרקנס כ"ר| ססונש 'ּופ ןכ> .סינופכ .סוגוז סכעמ 15 תונוז סרעמ רמכז לופכ .ןונכ  סרעמ 16 סילעו תיכ
 ןינכ קוטפכ לט סיסינע סויל
 : ל"קו .עבר6 סורק 52 כ"ס :ן'דעו

 < תקפפ וסיונומ וסד .סונינע "3  ספפכמ תלמכ .לונכלו- רפקל ידכ 15 ומפע ןינעס ם'ע כו .תוגוזו
 ד = ויסכט בסוו .סגו רככ ככוכ ופוטמסמ סיסו ינוניכ סיס כטוו ו"יוכ כוקכ .סוס ספד 1

 = פולס יפ)  סווס 62ו סוטכ ססמע תק ינכ ךופכ כשי כככט עמשמ רכע 6וס כטו רסס גוקכ 6 סומכ סח ינכ ךותכ
 ן6כד ןוט) יוגוקמ 0: קדקדט = סקלנו ("ם2) ₪ 5 "וכו סויס
 ג'מֶק 5סד ל"מק :פקוכר ,סתסו 5כסד 595 ןכיע רעפ יסנוי

 טיע .שוריפ
 טֶליִפאַטְג ןעְווְג זיִא יז לייונ הָלּפְכַמ פור יז ןעמ
 ףאנ ומשא ןֶבּוא נוא בובשא ןטנוא רמי
 ראָּפ טיִמ טֶלָפאָטיִנ יא יִז לייוו זיא .שּוריפא

 טרעוו זיִא יז דֶלַעָנ .לָפיִוו רפ למ ףפּ ןקֶלאפ |
 ןָשיוצ סי ןָּבַעָנ רָּמ וצ יזרע לאז יל הנני

 ןרפו ₪ : רבקא ףוא < ברא ןייִא רָפ תת ףייא

 יד ןשיווצ ןֶסַעָנִג וי ןורפע פע נא .תח יב תב גשוי
 ו'אָוָא ןצ טיי :ַש בָשי םּב ;ייִרש ישר - תַח יִנָּב
 ראָּפ טֶבאמְנ םיִא יז ןֶּבאָר גאָט םִעָר ןטיונ וצ
 םֶהָרְבִא ןופ תובישה םַעְר רבא ל \

 רַעויִאְןָבאַה טְפראַרַּב םיִא וצ טָה םֶחָרְב
 נא סרב תא ימ זחה ןורפע ןמג הלוח רע וצ

 תר פיפ סהר וצ פנג

5 
 153 .בוסכ רעס

 דסמ )ועגל 6כו ותכסלפ 3עיכ סכס)מ | ל"וכב ומ )יש

 טע שוריפ
 טרעהנ 8 אייז תַח יִנָב יד ןופ ןרעוא יד ןיִא ט

 ןופ רעּוט ןא ןמוק וו יל ףצ .וריע רעש יִאְב לכל

 לָמָבמ עלא ובאה וז ו טָבייִָש יישר . טאָמש ןייז
 ץיז דָמָח למוג ןלאז יי יִּ .תָבאָלַפ ריי ןעווג
 1 ןנֶז וצ רמאל - הול וז ןלאְז יז | הירש וצ

 = יַנ יז טסלאָ . ראה ןיימ וא כיב דא אל אי
 ל יֶּתְתַנ הרשה וצ ףימ רַעָה יִנְעָמָש רֶלעְג ראפ ןפיק

 :גנאל ןוש ריר טלאוו ףיא יונ ייל זיא רלַעּפ סר
 . איי איר בוא ָהיִתַתְנ דל וב רָשָא הָרְעַמַהְו הֶנְּתַמא

31 | 

 / בופכ סכסד .ססעמכ לטיו סטרפכ] וריע

 = = "ל ןבעָנ ריִד יא אוט רלע ַפ ןיא יא סו ליה
 2 קאפ | וימ ןופ ןגוא יִר רַפ גצ ל ךיתתנ ימע יִנְב

 :תַמ ןייד בארגב * ףחפ רוגק ןּבַעְג ריד יז ָךיא אוט

 1 | אה םֶהָרְבִא נוא 3 םִע ונפל םֶהְרְבַא ּוחַתְשיו ב



- 
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 גי "לֶא רבדיו* ץֶרָאְהְהיע נפל |
8 
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 ₪ יש רמאל יראה" יִנזאְּב פע =
 יִמְל אָעְרַאְ . 0% ד ימ |

  וכיפיל דע תשא ל ו 0% , 2 ₪
 אופ יש  הָרְבְֶאְו ינפס חס הדשה ףַסּ
 "תֶא ןורפע ןעיוי :הָמִש יִתְמַא
 ינעְמְש ינדא יש :ול רמאל םֶהְרְבִא
 יניב ַסָכְילְְש תֶאַמ עבר ןִרֶא

> 

 ' םרָּב

 יִנמ :בָס .אָלְקַח יִמָד
 :ןֶמַּב יתימ תָי רָּבְקֶאְ
 תי ןרָּפָע .ביִתאו די
 < 1 רַמיִמְל םֶהְרְבִא

 ! יִנָמ לק יִנוּבְר ומ 4%

 | וו יא :-רבס ףתמזתאו אוהיהמ הניבו
 6 5. של 4 קמ ₪ ב ףסכר ןיעלס חֶאָמ . [- קיה | ל וש

 איַה הַמ ב אָנְּב ןורפע לא םהרבא עמשיו 5
 . סם חפילמ ססרב6 עפפיו . ופ תפיגמ עכר ןר6 .די כ ןיפודיק ףסכ יפש אר 1 רבק ךשמ תה || לקשה

 . תואמ עברא ץרא (וט) : ץראה םע ינפל ןורפעל
 אוה המ ךניבו יניב ףסכ לקש תואט עברא אלא הוש וניאש
 םא םנחב רבק ךתמ תאו םנחב ינממ התחקל ךל היהו

 םימכח יתפש
 דע 9% ₪ ס'פ5 65 ןוקכ 1) סיסס ימ/ונופס5 ל"מק םקסו
 רוכעב = סופ ךרלוס ץ/ : כקעו ערוכ קכדנ ידכ ס)ספ ע'6 למס

 סנעמ) סולומ6ס סיככדסמ טעמ) פכ 8ןס ס)ועלט .ך6 קמ <<
 לע יספק סכסד ם :'וכו יפפס יס ונ6 63 טעמ) ןפכ 6% 4

 "ופ וסוטרכ סוסמ טקכק יקופ6כ די) דומ סנוקנ ךול:ט ףסככ =
 : (5'טרסמ) 5נייכוג,כסותמ ונו5 יכ ן) יפפנמ ומכ 5וס ירס = =

 ככע 6וסע 'וגו ףסכ יתת) ת)מ םרפל סניטד 60 (ם'פמ) -
 יקסנמ י6ו)ס ל"'רד .טכופ "וגו ףסכ ןק6 דיקע ') ל"לסו <

 עדיוהיב ןכו . הרוחס ינימ לכ : לבקתמו ףורצ ףסכ , רחוסל
 רומ ויתועבצא ןכו . םוקמ לכב בוט . רבוע ףסכ וניצמ

 : יישר
 םא ךַא (ג): ךל סיפסנב ומכ סיס ילס .ךל יתתנ
 קקילו ךל עופש.יל כמוס ספ6 . ינעמש ול התא
 <  ימעפמ ו סקמ. סק ךל ע ךלכ יפכס יפ ינס סכחב
 ןכומ (ןטכענ) זעלכ שינוה ,רתתג : ינטמםסו יסולס
 -ךניבו ינוב (פ) : לככ ךל ם/יפפכ יסולסו יל55 סוס
 696 סולכ) סכופס סיס סמ ונומכ .סיכסוס ינט ןיכ
 * ל"נוסו רכע "2 כ"ג וסט 'וגו יקת) סדטס לוע)ו רככ

 :רככ יספנס ומָכ 5וס ילס וטוכופ סו וגו ונטמ סק כ'מ5 206 ןפכד סוכמ 'וכו סיקקנט ופכ ליס יכס י"טריסו דיפע =
 ךויט סנופנ ןישט .ןוכפע . ככק רבכ ו)5כ 6וס כ"ע כ'ק ןורפע) ןפנ רככ )כ וס ספס ינפמ תק רפול כוס וונע לופו 82 =
 %כסדכ סדפכ יממ ל ליעלו 'וגו ינממ הק סקע ןכ)ו כ"ס5 רמ6מ ם'6 ו'פ)ו *וכו יתתנט ילונס 'יפ ןכ) לכקמס דול ₪06 =

 ט"ע שוריפ 9
 : דנאַל םַעְר ןּופ קֶלאָּפ םעָר ר וצ טקּובנ ךז =

 יב ןורפְע וצ טעְרְג טה רע נוא ןירפפ לא רנדוו (ג)
 םעָר ןופ קלאפ םעְר ןופ ןֶרָעא יד ןיִא מַה

 נז וצ רפאל טרעַהְנ עלא ןֶּבאַה ייז רֶמּולּב דָנאל
 וטָסְלאַז יאָוְלַה ישמש ול וד בוא הֶּתַא פא טְרָעיַנ דא

 ַה וצ די וצ ּךיִמ |
 טֶלעְגסְר טינ ףיִא ליוו סר טס םּוא ןִמעָנ וצ =

 טֶלאוְו יאָולַה הָנָשה ףַסְכ יחמְנ טייִרְג רימ ייָּב זיא
 רֶלעָּפ עד רָּפ דל ןּבַעְִג גנאל ןוש ריד יא

 כמוכ רטפסו ולוס 'ופ ולד וגו וקפנ ינפמס ול בותכ ןחכד =

 ןרעָה וצ ףיד לאָו ךיא טְסְנאָז וד ורעה

 ג ומ ןויד ּבאָרְנאַּב נּוא רובק
 . ו א המק רו ייּב טנייה עָשְמאָה םעָג יס

 'וכו וקקנ .י6ן5ס יקקנ לטו ינעמטפו יפולס ינעמס לפ יפקד

 ט'ע שוריפ
 + תַמ ןייַמ ןְּבאְרְגַּב ןטְראָד לעוו יא גוא הָמַש יה
 טרפנעג טאה ןורפע נוא פהרבא תא וול שי (די)
 ינעְבָש יהא מ) : םיִא וצ ןגאז גצ ול רפאל םֶהָרְב וצ
 סָּכ לקש תואָמ ענר ץֶרֶצ אוצ ָךיִמ רעָה ראה ןיימ
 טֶרָדְנּה ריִפ טעו זיִא סוָו רָרָע לקיטשמ וז
 ריִד ןָשווַצ .נוא ריִמ ןַשיווצ ,דיגו ינג םיללש
 איה המ ןנעָז ריִמ יו רָּבאַה ביל ייווצ עָכְלְעְ

 "| חמש דלג םָדְָדיִנַא גייל בּושָה ראָגזיא
 לאב עמ

8 

 ל
 וצ טה םֶהְרְבִא נוא ןורפל



 ןיעלס
 - לָּבַקַתַמְד 2"
 פלש בש תואָמ : אָּתְניִדַמ לָבָּב אָרְוחְס

 םקיו 9% ןורפע לקח םק

 לת 5 םֶדק יד אָתְלְפְבְּב

 הקפָכַמב ארו אלקמ אָרְמַ
 .ג קורטנ פופפ פופ א*ה וד

 | תש וה + תישארב 0

 ָפה"תֶא ה םהְרְבַא לש
 פא תח"ינב יִנאְּב רָבִּד שא

 1 טק יי

. - - 

 יש: רתפל רבע סב
 רשא ןורפע  הָרָש |

 .אָרְמִמ ינפל רשֶא
 הדשה . סס - סדפ סקיו

 םירוטה לעב =
 ספכי 65 ןכ לפ סנכי וסלכפ טכסכ הלגכו

 . ןקסמל 0 ם) =: סלוכה .סוקמ סיסי 55
 ס"כ .ןוכפט סדש סקיו (?י)

 יישר
 לקשיו (!ס) : רוגק ךתמ םפו 'צ (כ'ב) רקמס ₪5 תכנס
 למקס ק ופנ וי\ כסה כ םוכוכב) . ןרפעל םהרבא
 סונקפ וכמו למנס (זפ מ'כ) ססע ₪9 יכטמ 'ופסו סברס
 סילכקסמב לחוסל רכוע רמפנפ ןילמנק .ןסמ סילודג
 ןילטנק ןקכ סינודג ןסונקפס סוקמ םי\ סוקמ לכ
 הדש םכיו (9) :זפלכ (רטנטנעל) ם'רסניטלב
 ד .טוידס דימ 5ליפ רח ו> ססיס סמוקס 7

 סקי| סלקמ לס וטוטפו .
 רדהפ
 למק סלעמסו . ן(כס

 0 רפפ רוטכ רס5 | הוכס סק\ ןמכ :ןינק ₪ 8
 5כסו ספיקס כחס .כיקכ סנוקס ספכד סנוק 2 .1מלג ךמוו

 ט'ע שוריפ
 ןורפע ּוצ ןגואווג טאה םהרבא :נוא ןורפל בהרב
 טה רע ו רַלעְ םֶר תַח ינב ינואב רבד רָשַא ףָמַכַה הֶא

 וכ ִּבְַא תֶח :יִנּב יד רפ טַעְרְג

 ְראָפ סאו "חיסל רגש םילקש ענבל טרדנוה
 םיִא טאָה רע רָמּולְּכ רַתּופ ןָביל טיִא וצ רָּביִא

 ןורפַע טביירש יישר 5 עָסּורְג
 % טְגאָזְנ טאָה רע לייוו אופ

 איִד ןקנעש םיא טעו רע
 גיִצְניְ 0 טאַה רע נוא

 ריפ פפָּ לקש ת ,

 רטרע עלא 8 איז טמעְ ןעָמ סאו םיִל הש
 טאָה סע גוא ןרפע הרש סתיו ןי) קש רָפ
 יישר . ןורָּפָע ןּופ דֶלְעָפ סֶד דֶנאַָמְשַבַא טאַהְג
 ןיימ .טאַהְנ טאָה סע, שייט וי פא םָּבייִרָש
 סע ןראוָוג רֶָבּושִח זיא דֶלַעָּפ סד | רֶמולְּ הָמּוקֶּת
 דָנאַה דַעָד ּוצ טּויִדָה ןייא ןופ ןננאָגנ = דוא

 הרשקו זיא טשְּפ ראפ רֶד נוא - יּךֶלמַא
 דֶלַעָּפ סאד  דנאַטְשִּבִא טאַהְנ טַה םַע נא.

 דרב :הֶלפְבַמ רַעָד ןיִא זיִא סו הָלְפַּּב רש ו

 רעָד םיִא םאָה םָנייַא איב םֶניִמְכעַנְג לאַמַא ₪

 | 7 א ןיא| הוא ל 0 נוא דלעפ סד וג רָשָא הֶרְעַהְו 'הָדָשַה ארממ ראָּפ ויא סאו

 13 סג סכוכק סוקמ 5 ןסי 53 סלו ופס ןמ 6כו) דס לכ ךיכ5 יכ ךתמ רוכקמ ךפפ
 7: סלפפכ 'מקנס סילקש תוסמ עָבְרַפ -דננכ 'ם סנופ ןרפפ . עכ ץיט "יגכ רסס

 סוקיס בט; זמר ושע ךפסכ
 םימככה יתפש

 .וכויס "וגו ינממ םק לכס בוקכ 5) 106 מ"עו ליע) .כ"6סמ
 ינעמס םלמ לע קר יספנ לפ ימנ יפק 5לד קוסד) סוכורב
 לועפדכ 'וכו יסקנט ומכ 5וס ורכס יפט .סיסכפמ .ונייסו דוה)

 "מכ לפספ לוס ס"מ ךנוכו .ינוכ כע6-ספכ ל'ב צ : ק"וד ו \ו- .ג
 - ךפמ .תפו .כמ6 סמל י"ל ותו סיכסופ ינכ ןוכ .ןכקמו סד6
 :לקמס 5 תנב ו> מל ךכד ןלפמו למל תקו לש "יו לוכה
 קו 1: לכמס | פק  םנספ - קת! כ'5ו רוכק ךקמ קסו
 0 ב לולוס מ"מ ו'י\ סיכסה כ'ג ןכספו כקמיד ג"פלו ל

 26 םכדמכ ית6 דכלכ רסס סו 555 סכרפס לככ וכ ;
 * םרדמפ סיחפמ ססמ  סוקמבו סס סיכסה "ככ כסלו =
 רכומ לם וסכמ 60י "טה "פ2 וקו .סנוק) קוקומנל סמוק

 .סדוקס קוספ .סע קוכד זני% = סנקמפ ססרכ5פ מ בוק

 לארשי ולשמ
 בב יג באב רב רַשֶא תסָּכַה תֶא ןורפעל סֶהָרְבַא לוקשיוו

 ' םאַר ןורפע אּוצ ןיגאווג פא םאה םהְרְבַא !תָח
 ד ג* - . ד ד דד:- -

 אוצ תת ןּופ רֶדְניִק איד םיס םעְרנ טאָה דע סאוָו טָלְנ
 "  ..תֶרעְמ ןיִפּוריִנ ןא טרעוו םאוו טרָא ליקיסָש םעְד ראָּפ ןיִּבַ
 .טיימש הרות רד ןיִא הרש :בייונ ןייז ןיִמְלאַרַּב ּוצ הָלַּפְכְמִה
 1 % כ-3 +ד ו , למק

 - גצ טמּוק סע ו'אוא ןא רָפַח ןורפע טראיו סאד  ןבירשְנ
 1 ץ + +." וז ירש 1 ם רצ ם ד ו 474

 ראפ ןירת) פנאַמ רֶד וצ ווג יואד םלאוו ןורפע ןיזייוו
 4 = .ה*+ 15 + צ * ד 1 ז 77 %0=-

 איד ןיגיל דָלעַפ קָלַח ןייז ןיָא לייט .ןיסּוג וצ דיִמֶת םאָנ

 שנ

 = םנאמ רֶד דיִמָּמ יז רעו שיִניִכעִיִנ רָעייז נא = תובא
 ךיראוג טנא רָב ךוא רַע לאו ןיסוג אוצ םאָג ראָפ 1% - 5 - ה
 ' יב טלעְג ןָמּונְנ טאָה רַע לייט ראָנ ןיסּוג וצ טאָנ ראַּפ
 ירו טאַמ רֶד אּוצ קִראָווְנ ןֶא רָע טאָה םּורֶד םֶהרְבַא
 שאה רש רָסירְנַא . לָשמִא זיא םָע ןיִמּוג אוצ םאָג ראפ

 * תִיִבַח עב

 י וא דֶרעְּפ איר םיִמ ןיִנתְו איד ףיוא טֶרַא ןייָא ןיִבעְנְג
 < ןקנירט נּוא | ןיסע גוא נעו םֶכענק איך ןופ טֶרָא יא
 '"םיִא  טָגַעְרְפ איר רֶד קא נעו טייל יי עלא ראָפ

 רש טאָה ןצננ א םעָד ראָפ ריִד טָמיק סאָוְו רש רַד
 .שאַת רש רֶד וא טֶמּוק םָע ליפו ןוּבָשָהַא םֶכאָמְנ םיא

 ."ןסעָג רַפ טה 'נוא ןיִראָפְג קעַא :תֶא "וא מלא םיִא

0 

 םֶניִמְכעְנְג רש רח טאָה םורא ייצא ןוא שמנעמ םעָד ןופ =

 צ וש רע .ךוא תִיְבַח לעב רד .םיֶא טאה ןרדנא יא אויֶּב

 .שמוניג



 כ-45 06+ 2

 השב רשא -
 הנקמל םהְרבאְל " : ביִבָס לבג |
 - עש יִאָּב לב תַחְְְרנְב יניעְל |

+ 0 

 זומה ל וע -- .הרעמהו הרש
 : רוס לפמ ּהָמּוחְת < זילכַּב רשָא ג

 | - יהוניִבְזל םֶהָרְבַאְל חי
 לכ הָאָתִח "נב יניעל
  ּהקחק עברת יל
 .הבק :ןַכ רַתָבּו טי
 .הָהָש תי = םֶהְרְבִא
 לקח תדע מב התא
 .אָרְמַמ פא לע אָתְלְבּ
 אָטַרַאְּב ןורבִח איה

 םִהְרְבִא רב ןכירחא ש 1 ןריע
 תרעמ"ילֶא .ותשא הרשזחייתא
 אָרְממ ינפ"יילע הָלָּפְכְמַה הרש
 \פ 5 ו םקיו כ: עב ץֶרֶאְּב ןירְבְח אוה

 - : : דוב שמ 5 / /

 תנְסְחֶאְל םָהָרְבַאְל וב רש ₪9 הרעמ כהן הרשה /
 אח פשיסט -ינב תאמ רבק"תזחַאל ם הְרְבַאְל 1 ₪ יןכ ומ /

 הרנ 2 7 ₪ ]הד +( ו \צ

 ₪ םיבשר שוריפ
 % ל לבא ול םקו ףסכה ןתנו ביתכרכ ףסכה תניתנ  רחאל םק . חנקטל םהרבאל (חי) : םוקמ לכב בוש . רבוע |

 | יישר םימכח יתפש
 יאב לכב (סי) : 'וגו סנקמל ססלכס) ₪ ןעס לכו וכ = +5 ג'ממ סטק .סרופכ) (ם"ממ) ₪ : סימעטס קוסופ מפמ
 יו סנקכ םכד 6וכס) י"טכ ךרד 55 מ"קלו ס"מ ועוטס 6

 סטק דכ)  עוטפפד וו . ססינט י'םכ  ףיכמפ סוקמ לככ קדקד) ךול5 ג"סכו וטוטפ) 5יכס סמ) כ' ₪6 62 ועוטפ =
 סלע "מל "וגו = סנקמ) םסככל) 'וג\ סכעמסו סדטס סקיו ענוס רתוומ 'וגו וכ 56 סדסס דע וגו ןולפע סדט סקי+
 ספוס סנספמס ווד ןורפע לש [- ספוס סעוקת למוכ ךו5 ךכ> ןולפע סדפ ספוסט ועדי 5 6קעס דע וט6 ןולפע |

 סדסס '3 סעפ רוכוס סמל ןורפע סדט סקיו רמ6 רככד ןויכ ססק "וכו דכ> סמוקת טרדמלו ןולפע | ונייסד עוידס דיכ
 תכקד סופי סע רוכיח וכ ןיש 'וכו סמוקפ 'יפכ .סג "וגו ןעס לכו סרעמסו וגו ןוכפע סדכ סקוו ל'ליס "וגו סכעמסו
 95 סיטורופ 'כ תוכוס)ו סנקמ) סכככ6כ ןטס לכו סכפמסו סדסס סקמ פוכוסל 5כט ועוספ סג 2 ןכנו סנקמ) סר
 סקיוד סכעטסו סדטס 'כ סעפ כ"ק61 ןולפע סדע למ6 ןככ

 לארשי ילשמ |
 טלעַג :ןייק זַא טכארסנ ךיז טאה תיבה לעְב רֶד ראָנ [

 1 ד 3 -צ * . ד ו תר + 0

 אייב זיא סע לייונ רש םעָד איב ןיִמעְנ םיָנ רע |
 ןיא ןייַא  םיִא איב םיימש רש רֶד סאָוְו דוב םורנָא ם

 םַעָד ראָּפ ריִד טמוק פאו רש רֶד םיִא טֶגעְרַפ אירפ הז"
 לא סאו תֶיַּבַה לַעַּב רעד םיִא םֶרָפִנַ ןיקנרט גוא סע
 ּבאָה ָךיִא סאו באָה ָךיִא האנה ראפ פאו ןיִנאז ריִד ךיא

 ךיא = גוא ןייטש ןייַא ריִמ אייִּב םסלאָז .אוד ןעוונ הכוז
 . "4 - . ון: ד ד ד

 ןגנאל רָפ ריד אייִּב ְךיִא לאז וא איוו ןנידאב ךיד לא |
 לז = - . . ד - . צ * . ד

 איב ךיז טאָה טרְעָה רֶד םאד םאָה רש  רֶד וַא לב |
 לָעְּב םעָד ףוא טפאַשְּביִל םורְגַא טָקעוְו רֶד ץֶראַה ןיָא םיִא = ו ףוכ 2%.

 ןיִמעַנ םיִא איב לאָו רע ןיָמעָבָגנ םיִא טאָה נּוא תִיַּבַה

 ץֶלָצִג םָב ןופ רֶהעַמ ןיִפאָרְַּב ןיִּבאָה איז סאו תונממ

 זוה ןייז םיִמ טקנעדנ םִיא רע םאָה ןֶא לימד ןופ נוא
 רפ רש רֶד טאַה ןניִרירּפ םעד רָּבִא ןימּונ וצ דיִמָּת דנו

 ןָמּוגג 6 גוא הָבּוט ןייז טְנייִמְג םאָה רע לוו 2 :

 סדטס לעו 'ןת  סמוקפ שכ ןולפפ סדפ למ וסויווכת6 יפק

 טע שוריפ
 ןיא זיא .םאו) רעָמייַּב עָלַא נא חַרְשּב רש ץה
 קראמג ץייז .ןיא ויא או ילגנ לג א רלעפ
 : רָנאַטְשּב ןייִא טאַהְג ֶר טָה עָלַא םּורָא גיִנְ
 יא רפ םֶהָרְבַא וצ תַח יב יִניִעְל הָנְקִמְל סָהְרְבַאְל (חו)

 רש יִאְּב לכג תֶח יִנָּב יד ןופ ןנוא יִד ראפ גְנופוק
 טאְטְש ןייז ןופ רעוט ןיִא ןמוק םוָו עלא ןיא וריע
 2 רַע טאָה ןָנאַטֶשג עלא ןנַעְז יז וא רָמּולְּב
 בא רק ןכ ירחאו (םי) : רֶלעָפ סא ןעווג הָנְקַמ
 -- .םהְרְבַא טָה אנ רַעְר גוא ותשצ הָרְש תֶא
 = תרעמ רצ הָלְפַכמַה הָדָש תַרעַמ לא הֶרָש בייונ ןייז

 - אַרְמִמ רָפ אדמס יג לע רלעפ ןיא זיא סו הֶָּפְכַמַה
 - רגל א ןירבח זיא םר 2 ןורבָח אה



 ּהתיִבְ אָבְס הרבעל

 ו

 . || הרשלחדב תשאוב 8

 .םָהְרְבִאהְ"תֶא ּךְרֶּב הוהיו םימיב :"אלכּב 7
 .יּרבע"לֶא םֶהְרְבַא רַמאיו ::לָּכַּב א רפא

 = 49 יק

 ול"ירשַאדילָבְּב לשמה ותיִּב ןק] הל יר לבְּב טשד

 / ףלע םיקאו ג :יּבְ כרי תחת | די אנ יםיש ךע מפ ממ
 ְךעיִבָשַאְו 3 אס יד אָדְְִּ
 אָעְראדאַהְלאַואָימָשד

 םימשה יִהלֶא הוהיּב
 ה סטיס פ5 ךרכ .זק ןירדסנס זפ לעי!פ כפ ןיפודיק תכ לפוי יקז ספרנו

 . 5 פועובס ךעיבמלו . םכ חפוי ססרכ5 רפסיו . טי זי וי תרפכ 35 ןיפודיק אלר

 םירוטה לעב
 תרש רבקש דע םהרכאל קזחוהו םק אל תח ינב תאמ ךלכ 'סו סי ךיפסו . ןקז ססלכ6ו (6) : סלעמס לט לטלפל

 םיבשר שוריפ

 יהלאו

 מימיב אב (א) : תה ינב תאמ רכק תזוחאל םקיוזא ותשא | סכלכ> ךלפוס 16 ןפי)ו 5טי> 691 ת65כ דזפ לוכי 621 ןיקזסשל
 ,םהרבא תא ךרב 'הו : וייחב ונב תא אישהל תע עינה ירהו | ןככ וכככ .סינס םיפי ןינמכ 5כככ . םימיכ 53 : וכרכ סו
 תשא תהקל ודבע חלש אלש ונינפל רומאה עידוהל | גטופס םוכ ס6 ךדישו לכס 'ספכ '3 . לטופס (כ) : קסלי ד)ומש
 סידור ויה אלש ןענכ ץראב םישנ רפוח תמחמ יתחפשממ | סגו6 סו5 6 ?טומס קוכ 06 ומיפ6 ססל6 כ"6ש ךיכפ סלעי
 - גוורזהל םיואתמ םלועה לכו לכב ךרבתנ ירהש ול גוודוהל = 'ינכ . ךדי 5: :  5-69 ך) 636 מגפ 36 ךמוקמ ךילע סלפי

 רמאש והוו .ותחפשממ םא יכ הצר אל אוה לבא ול

 * לגכ יבא םחו ומכ . לכב םהרבא תא ךרב הלחת שרפל ךרצוה ךכלו לדניו דאמ ינדא תא ךרב 'הו דנעה
 העובשו תירב תותירכ בקעיל עבשנשכ פפויב ןכו . וכי תחת ךדי אנ םיש (ב)

 םימכח יתפש יישר

 תתיח ךכ וינודאל דבעו ןב לש

 )"כ סקיו 'ופ וטוטפנו סנקמנ ססככ5 סקט )"כ 'וגו סיעמסו וסנקס ת סלוכ דמעמכו סלוכ ככקכ . וריע רעש
 יכג .י"סרופדכ סנוק לכ וקככ דעועו לכופ לס וקכמ לניט ןכ 'מונכ סלועלכב .לכב םהרבא תא ךרב (9) :ו
 : סק6 ופיפס) ךוכ5 א סיס ןכ 9 סיסכ למחמו
 תחת : ןקז דוקנ קונד סוספ יפל .ותיב ןקז (3)

 יהו
 וילסל .סדוסו קתנמו ס'6כס סעקסס סמ ק'לו 'וכו םיכס סקו

 דק6 'יפ סתסו 520 636 סס)ש סוקוקד סילוכות) וכ
 למ והככ דמועמ .סנוקנ 'וגו תיככ .סקו סחס י'סרופדכ פסו 12 לוטיכ .ךילל .עכמכסמ .יפל (ב5 ועובפ) .יִברי - לטרוה  ךור5 - 5 < סנוק לט וקככ דמועט סקיו- 5וס 'יפ ןפככ וטוכפלד ססל

 םונס דעעס סדומע )"כ םיכס םק| טרפמ י"םכ יכ סנוק סנימסו . ןיניפס וס סרק ,לפס ןונכ סממ ל5 ןפמ

 סקיו 5כס ג'ס .סנוק) ווכה5 ויקכלמ סנוק לט ומככ ם'מו  סכיכמ סתיסו כעל י"ע ₪ סקכ\ ומ סנופסל :סונמ סקיס
 ונוכס י"פו  ס'5רסו + ססלכ5) סדטס דמעס סדומע ןוס) | ל'סו ךכלי םסס למ ל ספ ל'ר) . סלענו וילע

 ו ןונמ סמופו ןכ ונולו . סקסד י"סרופ> ןונק ןוס> םיכס סקוד

 ןפכו סנוכ דמטמכ רמ5 סוס סוקפכ | ךויפ | כרקו ךוק ןופכ ינפמו ךופ לע .סכומ סוקמ לככ פינס ינפמ [ך : סז ססכ
 םמסמ ככ כקכ סמלו לוע) ט'מכ לככ ל"לוס | כ"סד וכו  ןתכת)ממ ןונעכ ןנוכס לוע 'ופס ומכ י"טכ :םרפל ס5כ 9
 ןכסמ ונעידוס> 5וס 'יפכ ןכ כפכ 525 5סו ןפכל ונינע סמ כ'פד (ל'ג) א : ןלוכ דמעמכ טרדמ) יס5 "6 ןכופכ לכש

 טיע שוריפ

 | אר חמ סאְר רש סב פ רו ןיִנָ פי רבא טל - רסרכפו (א) : תח יִנָב יד ןופ תח יב מ תורבקמ
 לארשי ילשמ

 םאנ רפ ןלָוג טקנטדנ דיִמָּת טֶלאוְ) רֶע ןורְפָע ןופ ךאז זיא רע ןעווג טֶלַא זיא םֶהָרְבַא נא יס אב

 טאָנ וא ללנ סא ֶא דר ץנ ןָראָי יד ןיִא ןָמּוקנ
 .- תוכְרב יילרָילַא טיִּמ םֶהְרְבַא טָשְמְנעָּבִנ טָה

 : קמענ טלענ םעד ןוזא טאג טָה רע לייונ נוא ןוזא טימ טשטְנעּבַנ
 = ₪ ן + ,

 .סּוננ דֶלעְנ ּניִבָא םֶהְרְבַא איב טאָה רע לייוו ראָנ הָבּוטְל
 הָבומ יר טְנייִמְנ טיִנ רָע טאָה הָלָפְכַמַה תַרָנִמ רעד ראפ

 :ראפ הָבמ ןייז תא  םורד הָבּוט . יז ראָנ םֶהְרְבְַא ןופ :

 שראו אָר הי רֶר א יימש ד גיא ירא יס גיִצְפּופ וא יי ןֶא טפעְרִמ לב טביירש יישר
 דָביִא הָבומ רַפָח יא ןורפע זא ןיִעיונ וצ ויאוא ןֶא ןירפע םיִא םאָה םאָו רַמוַרְּב ןֶא טֶפַעְרט ןָּב ליִפ יו

 קז  אוצ טֶנאָזִג טאָה םֶהָרְבִא נוא ודְבַע לֶא סֶהָרְכַא רָמאיִנ (ב) : ביוָוא ןָמַעָג םיִא טֶפראַדַּב רע טאָה

 גְניִדְלַא רּביִא טְניִטְלַעוננ טה סו רַעָר יל רש לב לשיטה וה ןייז ןופ רְָּצְלִ רַעָר .יתיג ומ טָכע
 עמ זמ. טביירש יישר . ףיר ןיימ רטנּוא דַנאַה ןייב ןונ אוט ירו תספ יהי אנ פיש זיא .םיא ג

 = 7 ֶטשְרִע אי :ןעוונ םיִא וצ יא הֶליִמ יִד ליוו נוא הָוִצַמִא ןופ ךאוא ןַטְלאַה ןעָמ זומ מ
 יחלאו שמשה יחלא ייב ףקנשפו כו : ןרעווש וצ רי ייּב ןָמּונְג יז רע טה ןעווג טֶביִלְנ םיאיז זיאז
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 האזה ץרָאָהל א
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 ביש "דפ : : מ ₪

 יהל = המש /

 ל

 . וינודא דבעו בא דבכי ןב בתכ ןכו דוכעשה ןונע | המורש
 םינשל  רבד תירב תותירכ וא ףכ לאף תעיקת לבא

 לא יכ (ד) : םדא :ינב .ראשב היוצמ זירת .ייב |
 יצראבש יתדלומל אלא יבורק הניאש ח סו 2
 פ'עאי . ךתובא ץרא לא , ךנב תא בישא בשהה (ה) <:

 סנופסכ סקיס ססלכס לסט יפ5 וסנימ3 דכעס
 טיע שוריפ

 ןופ טאָנ ייַּב ןרַעונַשאָּב ךיד לע ָךיא נא

 אּוד יִנָּבל הָשֶּג חקַת א סאו רֶשֶא ררע נוא לָמ

 יש נָכִה תּונְּבַמ ןוז ןיימ וצ בייווא ןֶמעְנ טיַנ טֶסְלאָז |

 סו יִנעַנָּכ ןופ רֶמְכִעָמ יד ןגפ וברק בשוי יִכנָא שא 9
 יִתדלומ לָאְו יצרא לא יִּכ (ד) + םוֶא ןשיווצ ץיז ָךיא

 הָחָּפְשִמ ןייִמ וצ נוא רֶנאַל ןייִמ וצ טרעיינ ל
 טסו אד נוא קִחְצל נבל הָשֶא ּתְחְקַלַ ןויג "ּומְסל

 ולא מא \ה) + קָחְצִי ןוז ומ ּוצ בייוו ןייא ןמעָב
 אל לא טְנאָזְנ םיִא רצ טה טָבעָנֶק רעד נוא '

 ש.ייח דב .תישש :

 השא חקת"אלרשא אראה ולאו |
 יכנא רשא יִנעְנָבִה תונָּבִמ גבל |

 -לֶא יצְרָאְ"ְלֶא יִכ ד ברק בש
 ינבְל הָשֶא תְחְקְלו ד לח יתדלומ
 ילוא דבעה ולא א ה :קָחָציִל

 ירחא. תַכְלל השאה ה
 בישא בשהה

 תאציירשא ץֶראה"לֶא נביא
 םה ורבא וילֶא רַמ אי "1 םשמ

5 

 אאא

 ירָבְל אתא במת
 הל רמו ה קַחְצִיְ
 .יביִת אֶל םיאַמ אב
 יִרְתַב .יִתְיִמְל אָתֶּא
 :אָבְתַאַה אָדַה אעְרַל
 ארל ךָרָּב תי ביִתֶא
 : ןָמתְמ .אָתְקפנ יד
 םחרבא ל רמא ו
 אמר ךל רְִּמַ
 ַנ ןָמַתְ יִרְּב תָי ביִתַת
 יד אימשַד אָהְלִא יי ז
 ינָּבְ"ְתֶא אָּבַא  תיִּבַכ .ינְרְּב

 םימזעה

 ץראמו יִבָא תיִּבמ יִנְהַקְל רֶשָא
 יתדלומ

 םיבשר שוריפ
 שה ו ותוא ארוק םש היה אל םהרבא לש וערזש

 . םימשה יהלא 'ה (ז) : םש םהרבא היהו . יןאכ ינאיבהש
 "יערז קחריש הצור וניאש יתעדי ץראה תאז יערזל ןתיו
 ה"בקהל ול המ כ"אש ןאכמ
 - - םייקל ךיכרד חילצהל וכאלמ חלשיש ינא

 יישר

 / םימשח יהלא 'ה () : (0'קו דכעס םליפ .סדוק )
 ט'ע שוריפ

 ונאל

 םיִא וצ טאָה םֶרְרְבִא נּוא תא ולא מאו )
 דָנְּב תֶא ביִשָּב ןֶּפ ךיד וצ טיהְנ יז ףל רָמְשַה ט ָגאָזְג

 וצְניִהַא ןוז ןיימ ןרעק םוא ּוטְסַעוְו רָמאמ מש
 5 6 : ןריִפ טיִנ ןיִהָא םיִא טָסְלאְז אגד רָמולּב
 ןופ טאג רעְר םימשה הלא

 ג טריפ ךיִמ טה םוו יתְָלַמ ץֶרָאְמ יִבָא תיִבָמ

 מ ןיימ ןופ דנאָל םַעָד ןופ נּוא זוה סְרַמאָפ

 = אָנָא יד יִאְנְְְּכ תנמ
 = .ץחלא ד :ןיהיניב בה
 - לת יִתּודְליִלּו יעראל

 < יתּודְל עַרָאְמ
 ל > ,

 וז 'כיפל 1. ינאיבהל

 ; : מרא ןופ ןֶנְנאָנְג סורא טֶסיִּב וד םאוו ר

 י -- לָמיִה םעְד

 7 ץ-

2% 



 4 םיק ? ללמ
 תא 6 רַמיִמְל
 5 לי איה אָדֶה אעְרַא
 במַתו ךֶמדק הבא
 : ןמּתַמ .יִרְבל אָתְתִא
 אתא יִביִת אָלמאָוח
 יהתו ףְרַתַב \ יִתיִמְל
 אָד : יתמוממ = הָאָּב
 בָתָח אל יִרָּב תי ךוהל
 אָהְבַע יושו מ ןמַתְל
 = תיתֶּת ּהָדָי תי
 קו הנובר םֶתְרבַאְד
 , . אַמָּגְהפ לע הל
 ארשע אדע רבְּו י
 . הנובר  ילמגמ ןילמנ

 "> לאו |

=: 

 ז \ , סנופכ וטינטסט סניש
 תמו ג 320 .ךינפפ יכ63מ ךפי יכ

 2 יס 2 רינמ ינה הקל רשא

 יס םוה ומכע ר) במ. .'רגו ךעיקםסו ב 6
 ינמקלטכ 6 יפב ל ס סנטו סיפסס
 ויס סנט ךכל ₪1 סימטס :יס90.סוק יכנס .קיכמ
 תיבמ ; ןכלפעל סופ:5ל ומסו וב סיליקמ סלופ יסכ
 : סידסכ "נ רוספ .יתחלומ ץראמו : ןלקפ . יבא
 ןכו .ילע רפד רס6 ומכימפ .יל רבד רשאז
 ןומל סימלופמ לוכד 0 סיכומסס ססלו ולו יל לכ
 | קפקטסכ) .סונכסס \ ךלדפ גומל) ססלט :סונלפו . לע

 שוגלסו ססילס 56 6 690 ססלו ולו יל 5 לוכד 555 לפונ
 : ססלו טו ל 5% ..לפוכ סֶכומס 550 לכס

 :ןיסב .ןוסילע יסולמ ילפ (ל'קו רובטב .סוקמב ד"
 ןוסמע סימע ימפ ססלש

 הרש ייה רב תישארב

 - רשאו יִלדדדזרְּבּד רשֶאו יתדלומ
 "תא ןתֶא הערול רמאל יִלעְּבְשנ
 וכָאְלַמ חלש אוה תאזה ץֶראָה
 : םֶשִמ יִנְבְל הֶשא תחל יִנפְ
 ה הבאת אל"םָאְו ח
 וקר תאז יתעבשמ:תףילנו ּףיִרְחֶא
 : המש בשת אל יִנְבְ"תֶא |
 .םהרבא דרי תחת ודייתא דבעה 5

 ה 7 .עבשה .וינהא

 % ה 3 0 0 דפס .. לכ כטסנ

 221 איק

 תַבְלל הָשֶא
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 ל ומה -- ה

 יה 3

 , 2 %. 1 ב 0% ב

0 

 לכס ' וגו ו
 סנעמ)ב רמונכ לר תופנס .תוכלכ - :תוללבס לכ ןומכ

 לכדו ןקוכ5ס ן'כמכסו -ס"פכס .(י'חנ)62-2 ןכפס יסכלו בפס |
 סודסכ | כו6 = ונייס = וקרל :.בכסמ 6וס טופפ
 : (יכ6 קיכמ .וסזו) ס"פ ןרס לוע 25 .ן;ויס ותדלומו

 ינפנכסמר | עמסמ .כ"6- וברקב 308009006 7
 .פרפפו לכט6 רכט תונכמ ונווסד סקיל 83ש" 8 לו

 םוקנו 520 כיתכד 60 ימכ 5ופמ כו ופילכ- ועב%
 !וכספ רגפ לע ימג ילק 'וג| םכלל -ספחס :65- - וקע

 : סילקנס ןיכ עבשנ רשאו
 ינב תא קר: 9 ןיטודיק+ סרממו לוכמס כנע ד סומכמ "פסס ול סקו .'ונו יתעובשמ תיקנו (₪)

 טע שוריפ
 ךיִמ טאָה רע תַעָשַּב דַעָּבִא טייל יִר ןופ לומ
 ןעווַג ראָנ רע זיא ווה סרָמאפ ןיימ ןופ טְריִפַג
 דֶרָערַעָר ןופ שייל יד רּבִא "למה ןופ טאְנ רעד
 טאָנא ןדנאַה רפ ויצא סע א טסּויִנ טיִנ ןֶּבאָה
 0% ןופ טעְרג טָה רע סוג .נוא ל בד רש

 ו טאַה ל סו נּוא יִל עָבֶשֶנ רָשַאַנ

 ןעג א 9 ררעק עיר 4 תאָה ץֶרְַה תא %*
 ןקיש טעו רש יִנָפל וכָאְלִמ חלש אוח רָגאַכ סאד

 אור תא םשִמ יִנבְל הָשָא חלו ריד רָפ / :

 טע שוריפ
 : טראר ןופ וז ןיימ ּוצ ּביווא ןָמעְנ טֶסְלאָ
 איִר בוא וא  ףיִרחא תֶכְלל הָשֶאָה הָבאת 85 סָאו חו
 יִתְמשְמ יקנו ריִר אנ ןיינ ןלעוו טיִנ טעו הֶשֶא
 העּובש ןיימ ןופ ןייִר .ןייז טֶסַעְנו .אּוד נא תאז
 טי ומלא ןוז ןיימ ראב הָמָש בָשָח אל יב תֶא קר
 נוא 'וכו רֶכָעְה - טו: יי וי צְניִהַא ןרעק םוא

 םעָר רֶמְנּוא רנאַה יד ןאָטִנ טאָה רָבָע רעְר +
 חַוַה רָבְדַה לע ול עבשינ םֶהְרְבִא ראַה יז ןוכ יד

 רָנּזאְר רד ףוא םיִא וצ ןרואוושנ טאָה רָע 'נוא
 < למ רה :ּוא םיִלָמְג חֶרָשַע דבעְה חקו (ו) אז



 < חרש ייח דכ כ תישארב 2

 % ₪ בוטדלכו ךלו ויִנדַא יִלָמְנִמ םידמ
- 

 = םֶרֶאַלֶא ךליו סקי .דָיְּב דינא
 רבי * + רּוחָנ .ריעילַא ירה
 רַאְּבִלֶא .ריעל .ץוחמ .םיִלָמְגִה

 תאצ | תַעָל ברע תַעָל םֶיָמִה |
 יהְלֶא הֶוהָי | רמאיו * : תְבָאשַה |

 יִנָפְל אנידזהרקה םֶהְרְבִא יִנדא
11 % . 

 ינדא םע | דֶסֶחיהשנ םזַח

 *.יקינ:

 יִמָדְקןעבְיִמַזֶהְרְבִא
 ּוביִט דָביִת יד אָמּוי
 < : םָחְרְבַא ינובר םע

 לע. בָצִנ יִכְנָא הנה :םהְרְבַא |
 רעה .יִשְנִא = תּונָבּו םִיְמַה ןיע =
 םיבשר שוריפ 2

 אוה םהרבא תיב לש םיבושחה םישנאה , וינודא בומ לכו (י) | =
 . םילמגה  ךרביו (אי) : ומע רשא םישנאהו וינפל רמאנש -

 םימעפ וכירבהל ךירצו הז בג לע הז למגל שי םיכרב ינש | =
 תטיחשב םימכח ורמאש אוהו והבוג ינפמ חתשיש םדוק | -

 םימכח יתפש
 ויס ווטכע דעד עמסמ סילמגס התפיו כיפכדמ זך : רמו
 ןסמסכ ו"ע סלקפ 5יכמ ס'כקְס .ןילד .. ג'עלו . לקו ןימומז
 סתו% סעז כ'פעקד .ל"ו % ףד- ןולוקכ 'קיפדכ סיקוד5 לש

 וקודוסק כולמ ססככ6 דכע רזעופ6 ךל ססע ןיטםויתמ סוכעבס =
 .לתופס ןמ 'יפל סורק6 לקמ תונסוכ ספכ- ₪3 וכ סיפפ =

 5קזיס וככד כיס נ'5 סנס לע ןיכמוכ :ןופפ ות ס"00סו 0

 ט"ע שוריפ 6 5
 ןנעַ ןלְמעְק איר ֶּבייִרש ישר ,ראָה ןייז וי ןלמעק איר ןופ ילפגס ןלסעק ןהעְצ ןָמּונְנ טאָה | =

 םוראוו םֶהְרְבַא ןופ ןנעו ייז א טנק רֶד ןראזו
 יז יד ריִליִמ איר ןסאָלֶש רָפ ;ןְנאְָנ ןנעז יז

 דל רֶדְלעָּפ ערמערפ ןיא ןשאפ טינ יז ןלאָז | <
 טָה רע וא ודב וינדא בו .לָכְ ןְגְנאַגְג זיִא רע נוא | -

 ןייז ןיַא ראַה ןייז ןופ ץמּוג סאד ראָנ ןִמּונְג מ =
 מיִמ םיִא טאָה םֶהְרְבִַא טְּביירְש ישר .דנאָה

 קחְצִי וצ טקנעָש רע,וא הָנִּתַכ רַמְשִא ןָּבעָמ
 וצ ןּבאָה קָשַח לאו ייז ירכ ןנעמ .רפ 0

 פקנ בייווא ראפ קֶחְצְו וצ רָטְכאָט רי

 '6מתסמ וכ רקפס 5101 סוככֶב תוסר ידונמ 'ופ6 ו)כ6י 62 =

 < קהלי) ןק) .סנקמ רטש "5 ןתוכרכ וונוד5 כוט לכש סז ינפ)0 ססרפכ 5רקס נעידוס ₪ =

 וי:

 אומ
 . תא

 7 םירוטה לעב
 .כוט לכז ךדישו 620 'סמכ 'כ . כוט לכו (י) : סכוסכ דו
 - ססלכ6 ינוד5 סט (כי) : קסמד כוטמ .סג סק) רזפי56 קפמד
 סימס לע :וסנט סימ טפמ .סג םקוי .רכטכ כמו סימ פ"ס
 ךפסנש ומד :תולזכ כמ6ס סימד ת"ס ד"סס לם ת"כד ףיסוקטכו

 0 יישר
 ןכ כקעי .5כ6 רזוה וכיפ .ינכ סוס סועימ קכ . 'וגו
 ןילכנ .(ל'כ) ..וינודא ילמנמ (י) : לוזקל ופוכ ינכ
 לוגס ינפפ ה .ןימומז .ןוספוו ויספ סונמג רססמ ןיפ
 ..ודיב וונהא .בוט לכו : סוממפ .סודסכ וערי ₪
 רדכ וכ לכס.לכ לע \ך קמלומ כסכ סנקמ רכש (ר'כ)
 סוכסנ יקש ןיכ .םירהנ םרא : סחכ ול הולםל וטפקיס

 - -ִסוס ןוילע ךנוסס פ'ע5 'פ5ק 6קוכרד עפסמ ודוכ וינודפ בוע לכו ךכיו רמ%קד קוספסד \ : ינפט סוכת5 תודפ ןוכ וכלסש
 סמל ל"יעַו- , תכיש - סתוכר יפמ יכ ודיכ דוע וינוד8 כוט לכס ונדמכ) 5כ סמ וקוכרכ 'ופס סוס ילו ודיָכ .ןיכוד6 כוע לכ

 סוס .ךופ .כיל6ד 'כ | ספרו
 ₪ שוהיפ

 נוא ןנאָמְשג ףוא זיא רע, נוא םירָהְג סרַא לא לי
 רֶדּוצ רח רי לא םירהנ םרא ּצ ןֶנְנאַגְג יא רע
 ריעָל ץוחמ םילמגה ףרכנ (אי) :רוהָנ ןופ טאָטֶש

 ביי ןסוא ןלמעק יד ןָעיִנְק טּכאַמְג טָה רע וא
 = ןֶנּורֶּב םֶעְר איב פסק רב לָא טאָטֶש רעד ןופ
 .טאָנ טְנאָזְנ טֶה רע נוא רפא (בי) :רַעָסאונ
 .םֶהָרְבַא ראה ןיימ ןופ טָאָג רד סֶתְרְִא יא יקל
 רפ ופנה ףאס ףז מע ףוא סי ףנ צה
 = .דאָנְנ אוט יא ₪ רָסָח השת טיי ריִמ
 1 ץלע בָצְנ יִכָא םהרבא ראה ןיימ טיִמ

 \ ראו ₪ יא גוא פיפ
 א



 1 הרענה

 יקל - 7
 ףרבעל אָתְנִמז ּהתָי

 ירא עדיא ּהָבּ חציל |
 :ינופר םעוביט תרָבָש
 אֶל דע אוה ה 2

 אָהְו - אָלְלְַ
 יד תק 7
 לָאּותַבְל תַדיִליתיא
 רוחָנ תֶּתֶא הָבְלַמ רַּב
 םֶהְרְבִאְד = יהוא
 : ּהָּמִתַּ לע ּהתלוקו
 תריפש אָהְמְלּועְו למ
 אהלְתְּ אַדַחַל ּוזיִח
 תהָחְנּו העד אל רבְ

 . ד פינעפ סופט סילו א" אניעל

 םירוטה לעב
 סכו ךדיסו 620 'סמכ 'ג , כו (די) :ינכפ סדיקפסס 23
 דסת'תיפע יכ עד6 סכו 'יפ . סלקי ןכס סכו .ימפ יילע סי

 יישר
 התוא (דו) : סליככס . םילמגה

 יסדכו סידסס סלמוג םססכ . סיס סוול . תהכוה
 ס"טיבולפס סככיכ ססכוס .ןופלו ססלכס לס ותוכב סנכיל
 ןופל <. 2 תבו ::(ןעדעבעב יב .םול) על
 סוסק סק ..דסח תישע יב +: סכ ₪ עדוס סנספ 1
 : ס'כ) דסס .חיסע יכ "8 / סגגוסו ותספכממ
 אל שיאו : (ל'ג) ס לוק 5 וקממ הלו ב 6

 טע 7
 יד ןופ רֶמְבעָט יִר .נּוא סמ באָשֶל תאָצִי ריִעָה יִשָגא

 הק דו) :רֶמִאַו ןפעָש סורא ןעַינ טייל טאָטֶש
 6 סֶד ןייז טעו סע גוא 2 רמא רַשא הרע גה

 ה ךרבויו :פי) : קככוו

 גיב התְשֶאְו רכ אנ יפה ןגאָז רוא וצ לע יא סו
 הֶתַש הָדְמַאְו ! ןקנירט לע ָךיא וא גוחק | ןיוד ןָאְו רב -

 נוא 7 ןגאָז - טעוו איז נוא הקשא שו סו

 סרה ימי ןקנירמ ג ךוא ףיא לעוו למק עיר
 ֶכענְק ןייד וצ טרָעואָּ ּוטְסאַה אָיָז קחציל ףדנש

 זיִא איז טְנאָזג ט טָה רע טּבייִרש יישר י

 ויָא איז וא רסָמ 0 ןאט .לאָז

 = האחש ייח דכ תישארב |

 רעה זה היהו + םימ באשל תאי א
 = אניטה תיִלֶא רמא רשא ?

 דם התש הָרְמאְו הּתְשָאְו לדכ
 הקשֶא למ

 המ .רנלא ּהָבו | קהציל ךדְבעל |
 .אוהזיהיו יט : :ינדאמע דָסַח תישע
 הָנהְו  לָּבְדְל הָלַּכ םרט
 מ .לֶאּותְבְל הֶדלי רשֶא תֶאָצְי
 יהא רו וחְנ תשא הָבְלִמ
 קהרענהו לעגהו זמ : המכשי לע ו
 = שיאו הֶלּותְּב ראמ הֶארמ .תכמ

 .תחבה התא

 הסברה

 .םהרבא

 לפ ל םופבי סרפנסו

 : םיבשר שוריפ
 < רטולכ . תחכוה התוא (די) : רכינ למגב ודגנכו ןילוח
 : תרתא השא אלו ןכ יל רמאת איה קחציל תחכוהש התוא

 םימכח יתפש
 < תסו תומקסל ןיסו .רזטו;8 תוסרכ .ןנוממ לכ ןתנ 62 י6דוד ודיכ
 = פקטס דער עמפמר .קחנינ ן> רפל לכ 95 ססרכ6 ןקיו .כיסכ
 7 סיפמנייכל .סטכ .י"פרופ רככד קחנונ סנפמ רטב ו ןקנ ל
 תוככפס .סכרכ = סיסו ססככ6 .ס'כקס ל"קפ יקיסויד תכרכ
 < רט ;סוכפנסס .ל'יכו = קסנימ סלס סכרכלו .ךדיכ .סילוסמ
 פפומ .רפ6ג .סינכ לכע ןתוסכ | קחנול .סנתמס .ןפנט 06 סנק
 *וסס ו"עס 5 ז : "קו ותומ סדוק וכ ןקנ .סיסכנ ןפו6 סרט
 -סכ 1 .עודווט 'ס) .ןנמתסט .רוכד םכחקס 5וס ₪36 סו :עדי

 טיע שוריפ
 ןאָמִג טסאַה ור זָא יִנֶא ₪ דֶפָח תיש יִּכ ןֶסיוְו

 = -ןופ ץייז טעו איז וא רֶמולְּכ ראָה ןיימ טיִמ דֶסֶמ
 = .ףיִאלעו) םיִא וצ ןּגגַה ןייז טעו נוא הָחְּפָשְמ ןייז
 .1ראַה ןיימ טיִמ דָסֶח ןאָטִנ טֶסאָה וד זַא ןֶסיִמ
 רֶע -רבַדְל הָלְּכ םֶרט אוה ןעונְג זיא סע /נּוא יה וט)

 : תאי הקר .ןגנ הגה ןרייר וצ ד עַל רפא טה

 יז םאוו לח הָדְלַי רָשא ןְֶנאְַג סורא זיא הקבר
 - ןופ ןוז רַעְר הל לָאותב וצ ןָנוויִנ ןיִראָז זוֶא
 רוחַנ ןופ 5 בוי :םאר םהָרְבַא יִחֶא כ - הכל

 | היא בוא חמש לדכו םֶהְרְבַא ןופ רעְרּרְב רעד
 דריו אז האמ תַוט הרה (זמ) :לוסקא רוא?ףוא גורק

 תב לאט ישא 9 יזזא ליי סאַד בוא ד

31. 
0 

[ 

2. 4 

 ל
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 לעת מ

 : והסשתו

 ץֶרָתַו תקשה"לא הד ₪ %
 3 ז=

 . זפ םכפ יניפימגס ל ,

 םי'בשר שוריפ /
 השעמ .וליפא . העדי אל שיאו (זמ) : תחכוה אלש \.

 ..באשא ךילמגל םנ (טי) : התיה העונצ יכ .ץדודיח =
 הרעתו ומכ .רעתו (כ) : שקיבש המ ה'בקה ול ןמיזש ןיבהי ּ

 ןושלמ . תקושה : ןגמ הרע ריקו תרזגמ הלכתו לכתו וטכ
 אל שוב םג ןושלמ תשוב ומכ רבד םש .ןבל ןאצ קשיו 4

 םימכה יתפש /
 קל ד : טמפ םוחינ ל"ס כ"56ד "וכ ל"טכסמו .דפס סטע ול
 כלכס ןמ סתנעו דכס .סלנמ רככס ןויכ ספסכק) כמלנ סמל
 55 530 לכ דעוע סוס דכעס סג יכסכ סולח% ןכיו לנס
 פ"ס  סק6כק5- 656 סומס ןיע לע כ5נ יכנ6 - סנס כוקכדל
 יקקפממ ןכ "ספלרק 05 ונפ .סימסמ ליכסכ סירמ5 דכעס רש
 ךכט ס6רנו לוו  'ופ )"ככספו . גלרפמ .ססככ5 ר"כסמ סעכ <
 ונממ קומכ 606 םפמ ןייטמס 366 דמופ סוס %)0 .טטפס וס <

 3'3 6רק כתכד דכע "וגו דכעס ריו כותכדמ קיוד י"טר+
 "וגו ספתסמ טולסו ןמק) .ב"פכו ןנממ יעססמ ןונעס לכ 60ד-

 ססכג65 עדו\ ססכג5 דכע סוספ רוכעב 6 96 ומ סכ רמ6י+ |
 ןכ סוס סג5ס0 תוטככ עכס ינג לועלדכ .סיסנ 106 )גלוס =
 סולוע סימס וכסכ 0 יכל 5יס סיו6כ רפלו -
 סונרק וכ סינכ .ןוסלמ )ו זמ. : ?"כע ססרכ5) מכ 9%

 ט'ע שוריפ
 טאָח ןאַמ ןייק נא הדי אל שיאו הָלּותְּבַא זיא אז 0

 נא לתו הר אָלַמְתַו הָיָה דר ןַפאָלְשַב טיִנ איז
 רד טָה נא ןָנּרְּב לאווק םּוצ .טֶרֶדיִנְג טאָה איז
 : טֶבאַרְּבִג ףּוא טה נא רֶסאוו טימ גּורק ריא טלי
 ןיִפאָלְג זיא טְבַעָנְק רַעְר וא הָמאְבַקל רָבָעָה קרי וז
 ןהעָזנ טאַה רֶע לוו טיר ישר .ריִא ןיִנעקַא <
 רָע טה רי ןינעקא נא ףוא ןיִנעָז רֶסאַנ איר =

 רַע זיא םּורְד .תקידצַא זיא איז זא ןָנאַטֶש ראָפ

 - הרש יח כ תיטוארב

 1 אלמתו הָניעַה דרתו העדי אל =
 השקה ;ץיריו 5

 ! אנ יניאימְגה .רָמאו התאְרְקל
 התש רמאתוי :ָךָּרַּכִמ םימדטעמ
 הדיילע. ּהָדַּכ דררתורהמתו ינדא

 יתְלָשהְל לכת שי
 דע באְשֶא ךיִלמְנל םנ רמאתו
 רעתו רהמתו * :תתשְל לכיסא

 2 = מ סמ טָ מ יניִאיְִנַה מא ריִא ןינעקא ןיָפאְלְג | :

 0 ןא ּךיִמ %- ד טַעָּב ד % טס 9 נא

 | זי
 חתּומרקל 4

 יי עטא = רַמִא

 ָ 0 .אימ ריעז
 ינוב קש | תרמו חי
 ! תי תַאיִחּואְו
 "לע ּהָתְלּק
 / 6 דת הכש או

 < ףַאתֶר מאו ו התיק :ל
 | יד דע למ למל
 | 3 יתָשמל . ןוקסס
 = תַצָפְּ תַאיַחואְו ִכ

 : אָיְלַש  תיִבָל .ּהָתְלּוק דלא דוע
 תטהרו . ראבה

 םירוטה לעב
 ינכ ס) ןתנש| ספקי ןכ6 סכו סידסמ תו םקדל סיסס 6
 יס יככ ססכ 5 לנוס ככ "ככ 6פי6 ןכ סלקי ןכסו סו ףסכ
 פל 'כ . ספדו 63 (זט) : עקכ - 2 סלקי 6
 ,'ןוכ .סכמדכ ןיכ סטדי 5 ןגסנ סמ הפדי 55 ךלמסו ךדיפו כס
 ךדיפו 650 'סמפ 'כ . לכפו (טי) : ימכ 620 ף6 סכרדכ לש

 יישר
 סוכמשמ ויס סורכנס סונכמ ופ> סכרדכ לב העדי
 דועס למס -- ןמ5ע תומוקפפו ןסינוסכ סוקפ
 . התארקל .דבעה ץריו ( ₪ :לכמ סייקנב וז לע
 . יניאימקה : (כ'כ) , ל סימס ח ולעב סלרמ יל
 ינסה ןטקקולמ) זעלב ר"ייפוס סעיפג ןוש . אנ
 .ולכ םא דע (פי) :סמככ לכמ . הדב דרהו קי
 יח ל'פ .ולכ םא + לפס .ןופ'כ = :טסמ 09 יכס
 : ל יד וסטסכ ןמ ןקויקש רמג ליס וזם ןוקפסי
 לממ ןוטנב | םו סככסו .ספופכ ו רעתו (כ)
 סינש) ,יסמוה ול שו סלקמכו ילכ לס 5 רפכמ סרעמס
 םגמל .סכעס בפס (גנ .סועטו) , וטפנ כפמ 96 (סמק
 | : סינפגס סכ .סיטופט סלולק ןכפ . תקשה : וטפנ

 : == טיע שוריפ
 דמאתו (חי) : גודק ןייד ןופ רעָסאְוו ליִסיִּבַא ןיּפּוז
 ראָה ץימ קניר מ טֶנאָזְנ טאה איז נגא יִנודַא המש
 לייא .טֶה אוָו נוא .והקשתו ּהָדְי לַע ּהָדָּכ דרו רהַמִַּ

 =: ריא ןופ בוהק ריא טדעְריִנג פאְרֶא טאה איז נוא
 טָקְנְָרְסִג ןֶאַמָח איז נוא טְנאַה ריִא ףוא לוסקא
 ל ראָּפ כ נא ותוקַשהל לכ טי :םִא



 אָרְבִנְו אכ :
 קיִתְש לָּבַחְפִמ הב |

 4 חלצ = עד ְ
 אל ּהָחְרֶא
 יקיפס 2 9 בכ
 ביִסְנו יִּתְשַמְל אָילמנ
 אָבַהְדְד אשְדַק אָרְבּג
 רמו ל הלקתמ אָלְקת
 קתמ אָחָד לע ןרש
 אָבַהְר "ןיעלס רשע

 םירוטה לעב = .ןוהלקתמ
 לכפו . פמ יכ ןוגמ6 3ט סמכ .יכ סו6 9 מ 7 "וגו דוד לכם
 :ןוכמ6 )פט ןימוסנפ סזק ספש יכ ופוקססכ ללסו סמל 0649 דוד"
 תוכז ס5 :מכש ס)גלג) עקכ ךדיפו לכס 'ספכ 'כ . .טקכ (ככ)

9% 

 - הרש ייח דב תישארב |

 . למל באָשִתְו בָאָשְל .רָאְּבַה
 | הֶאְתְשִמ שיאָהְו יי : ויִלַמִ
 הָוהי ..חילצהה - תעדל שירחמ
 ּולְּכ רָשַאּכ יהיו ג: : אל"סא וכרד +

 ם שיאה חקיו תותשל םיִלָמְגה
 םיִריִמִצ .ינשו ולקשמ עקב בה
 םֶלְקְשמ בָהֶ הרשע היְרָיילע

 יק

 םיבשר שוריפ
 "יתהו הממש האשת ןושלמ , האתשמ שיאהו (אכ) : ושובי
 ןושלמ .יירטע תוקוח רמתשיו . חבש ןמ חבתשיב ו'ית ומכ
 . הרענה תאז ול הרמאש לע בשהמו םמותשמ רמולכ רמש
 2 ובש פ'לאהש ינפמ רשפא יא הייתש ןושל שרפמהו
 :תוקשהל הקבר ול הרמא אלש דועו . הייתש ןושלב היהת

 ש רחאש רמול שי . בהז םזנ שיאה חקיו (בכ) :אהותו בשחמ תויהל ליחתה זאו ותייתש רחאל דע וילמנ תא
 ןירבד רופיסב ונינפב בותכש וטכ הל ןתנ תא ימ תב גה*-

 יישר

 ספסס , סילע וחפ ופכ ספ ןוס) .האתשמ (סכ)
 לע לסכספו סמוספמ , האתשמ :( סועפי) סממפי
 תספפממ 5 עדוי וניל לכ 5 מילס כורק וכד סלט
 ספספמ לס ו'יקכ סמקמ לסז ..ופל 05 סיס ססככש
 לעפסמ ןושלכ | תרכדמו ן'יט סדוסי תלמסב סכיפ ךל ןיסב
 דוסיס רקיע לם סיפויסופ יסכ :ןיב סדילפמ ץיס ןיסש
 ,ללומ קכיזנמ (סנ סיטסי) ללוססמ (ספתסמ) ןוגכ-

 םידקה ןכל הירבד תבושתו וירבד רדס קיספהל אלש אלא

 םימכח יתפש
 "יט םונרתס יפל 5מנטכ ף'3לס יל סמ) )'ר י : 5רופנ סְכ
 = םמת ף'360 .8כק| סכט 16 יסמ 5וס םכוטס סויסט ןוס)
 5וס 5 5356 לטפס ד"מכ 5'ס תחש 15 לפפס ד'מ) | ר"ויס
 = תויטכט םווקו6 'ג לכ 60 סקס 6וס וגט טרוטסט סויתש ןוס)
 ופקטמ עקב כ'5ד כ : ק"ודו ס5קטמ קכמכ  תוסרופמ ןס
 ינסכו סנקשמ כסז סלסע ןכו .גלפומ ונקטמ סיס 55 ולס ?'ל
 50 )"כ .ינע .סס) סקקד סופמ ןטלדמ סמ וסכד סודו

 םריזנמ הפתסמ ןפכ ףמ למפיו קריזגמ יכמע 6% למקמיו () סכימ) . סמממ סריזגפ (זכ סש) סמופסו+
 ומסנ ומוו לע (סי כוי6) ומכ סוכטסמ לעבו ס סנו לסכנ סדפ3 סמופמ ןוט .65ומ סססט ספכו סספמ
 לעכו לוסכ סדסכ סייטכ ןומ> טלפס ךכ סדמ סעשכ סמופסס .(ד לסימד) סימס .ומומ (3 סימל) סינוכמ6
 וכמד 'ס תילפסס ולכל דמ6 סוקמכ דפמועו 5סופ יסס רבנו .סויסכ ןופל סנלס סולקנופו . תוכטתמ
 סילע סמוסעמ . הל האתשמ : סיקפ ןופלכ קלפוכ ף'לס ןיפק ' סיסמ ןוטל וגיס יכסמ .סיפט סנלתל ןוס+
 ילקסל ₪ עקב (בכ) : וססלל סוקמס יסכס ומססיו כ ןמקל) ומכו . פוס יחל יל ילמ6 (כ לועל) ופכ
 ל מכ .םידימצ ינשו . : סלגלנל עקב כ לפרש

 ט'ע שור
 טְניִדייִלָנ סוא טֶה איז וא טֶלייִאְג טאָה אז נוא

 רָאָּבַה לֶא רוע ץֶרתַ עָמיִראק קני רֶד וצ גורק ריא

 וצ ןא ןֶנּורְּב םוצ ןיפאלי ָךאְנ ויא יִז נוא בּואָשל
 וצ טָפַעשג א טֶח איִז וא ייל לכל אשת ןפעָש |

 רַד וא הָל ָאָשַּפ שיאה (אכ) :ןילמעק עָנייזעְלַא
 פ .ןנעו) טְנְריִא ןופ ןרדנוו רפ יז ראו ר עלא ןא מ

 עָנייז טְניִהאָנ זיא סָע זַא ןֶהעָוג טאָה רָע ל וו
 טֶסּוויִגטיִנ טָה רֶע ראָנ וירו טקילְנָּב ן\ :

 שיִרָחמ טיָנ בוא םֶהְרְבַא תַחפְשָמ ןופ
 נעל לר ראו רע אל סא חדד

 ₪כ . םלקש בהז הרשע : סודפוטמ = תוסוכ נפל
 ט'ע שוריפ

 סאו גַעוָ ןייז טקיִלְגַּב טאָה טאָנ בוא ןיִסיוָו וצ
 ולכ רע יִהִנ (בכ) :מיִנ בוא וא ןעְנְנאָגְג זיא רע
 ןָּבאָה ןילמעק יִד איוו ראוָו סע נא תש םיִלַמְַה
 רַעָד א הנ שיטה חקינ ןקנירמ וצ טנעְל ראַפ
 ג רָנאָּב זאְנ םעְנערלינא ןַעָמּונֶנ טאה שמ

 טָה רע לקש ןיּבְלאהְא :ןעוונ זיא גאו ןייז ולקש
 רָכיִלָטיִא ןיִּבַעָנ ןילעונ לש יִד זַא ןַעְווְנ זמר
 םיִדיִמְע ינו ןילייצ יז טעו ןעָמ וא לקש ןיבְלאַהַ
 - טס יד ףוא יל םּורָא אינצ בוא די לע
 ולרי יד זַא ןעְָנ ומרמ טאָה רַע



 הדל רשא הָּכְלַמְּב
 ר יא ,

, 

 הטנ ומכ לקש יצח . ץקב : הל ןתנש התניתנל השעמ
 ונל םוקמ . ןילל ונל 5 גכ) :והעקבו םיה לע ךר+

 . אוה רבד םש הניל תיבל , ןילל . ןיכירצ ונא המלו ךתיבב +
 ןיד .ןיב . כלב בריו 'ךמ-\ םישנא ןיב ביר היהי יכ ומָכ =

 איה לבא . אוה תלילב םש  ןליו ןמ רבד םש . ןידל
 סוקל ומכ ינפוג ןולל השוריפ , ןולל םוקפ םג הרמאש

 םימכח יתפש "0
 2 דנעס -ופוככפ ס'ע6ו ס'סר ל : סונט סודומנ טועימ < =

 וספפי 0:0 ספ י'שר 5 רככ | ןקנ ךכ קמו ס?םת 05 בפכ
 סקוט סיס .ןכל) ולופיסט רמומ קולו 'וכו .ויככדב פוש
 סיקומד ולמ ןינע  דכד .סרופכ רסולעו .סדקומ ןות ככ
 יכג י"טרפ 6ריַו פ'כ כיעל 5סד וירכד) סמק 6 'וכו סדקוש

 ומכו ןינע דסכ "ופ6 - רמו6מו סדקומ ןילד גו ינדס רמפוו
 ₪ ס) לס מ : סע סדֶסָכ . יקול . הדו, 62 322 י"סרפס . =
 לקטמ לט רכר ספ נ : ןולג .ססונסכ 16 ןיל) ססינסכ רמ6 = =

 לארשי ילשמ |
 דב יִכְנָא וכ םָהָרְבא .יִנידַא ימלא יו דב רמאינ
 םסישג ה .סָקְרְבא ./פ יניר מש .תי3 ו ינ) 7
 ןייז ןופ קחצי .ןוז :ןיוז הפ ןימענ לא רע  רזעילא .טכעְנק .ןויפ = <
 ןְָנאגְג רעיל ןיִא ביו ןייָא הָחְפשמ ןייז ןופ נוא נא ו

 וצ 0%

 ןופ רָטְכאַט אי ןיִּב ָךיֶא םיִא וצ טְגאְזג טאָה איז

 ןיטשרע םּוצ

 : יל אָנ ידינח תא ל :
 א ףובָא תב תיאה 2 :ןלל ונל םו םוקמ יב א"זתיּב שיח /

 יִכָנָא לאותב"יתב ויִלֶא רָמאתו ל

 אופְסְמיסנ ןבת"נ וילא רמתו
 דו ט ! ןולל םוקמ"סנ ונמע בר |

 רמי ץנו:הוהיל וחתשיו שיאה |
 םּהָרְבִא יִנדָא יהלֶא . הָוהְי ורב

 םיבשר שוריפ

 לועב יוח א מ תב

 3: 4 אל רש

 , ה א לב
 :רוחָנְל - - תדיליר
 | פא הל תֶרָמַאְו חכ-

 . יִנכ אָתְסְכ ףא אָנְבִ
 : רָשָּב רַתֶא ףא אָנמע
 - אָרְכַּגְעְרְּווכ: תֶבַמ
 -רַמָאּוזכ יי סֶדְ דינו
 | יִבְרֶדאַהְל 2 + ליר

 -רשא
 םהרבא

 < ררמאש ומכ םכל םוקמ םג הרמא יא ולאו הטירצמ בשל
 \ תיהש םה ורמאש ומכ ןילל רמול הל היה ונל םוקט סה
 ןיא ןולל לבא ., הָניִל תיבל המלו םכל םוקמ םג עמשמ
 , -רמושפ רקיע גתז םדא 'ינב וב ןולל עמשמ ירהש ייפ ךירצ
 םג תלאש אלש . ןבת םנ (הכ) : שדקה ןושל קדקדמל
 = .םג יל םג ומכ לופכל ארקמת ךרד תלאשש % םוקט

 0 יישר
 / תא ומ .תב רמאוו (גכ) +: ןסכט תולכדס יי
 לם ופוכזכ .סוסכ סיס פל ל 62 ס סלל
 = , סקס מ סל . : וככד ס"כקס ל ב
 = לוכי סתס) םונול סמכ ןולל סכמ6 קו 1 רבה טס יל
 ןומסכ לע ופניכס .לאותב תב (דכו : כ ןולל
 .5כסמ לכ ..אופסמ (סכ) : ןוכסס .ןוכמס לעו ןוכסב
 5 : סימועסו ןכפ (סנע ןונכ "כ)ןונכ סופסמ יולק סילמנס

 "= טיע שוחיפ
 רע םלָסָשמ בָהְ הֶרָשע תוחול עָטְפִע וָהּב אייווָצ ןייז

 ומרְמ טאָה רע יִלְדְנַעְר ןֶהעַצ עונג זיא גאו
 ףוא "טיימש סאו תורברה תֶרָשַט איר ףוא ןעונ
 טְנאָזְנ טה רע .תא ו ימ תב רֶמאִיַו (0כ) :תוחל יִד

 - רוחנל

 טה ָךאָג רֶד גוא תוונָּתַמ איר ןיִּבַעְָג רָעיִרְכ רִא שה רע טְּבייִרְש ישר . ּוטְסיִּב רעָטְכא מע ,
 ָהְרְבַא ןופ תוכז םעָר יא ןעונג הּטָּב א רע ..לייונ א איז רעו טגעְרפְג איז רע
 יא ןירָנאה .רפ דש סע וא ויל יל - די תב שָיָה רומ אּוצ ןּונ גאז יל אָנ ידינה גַעוְו ןייז טיל
 נא יא לוב תב לש רמאַו ודכ) :טכאנָא ןניִטְכַָנ וצ רַעְביִ זנוא ראָפ טרא ןייא זוה עא ןייד

 הדל רֶשָא הכל ןב לֶאּותְּ

 טָההיְּב טאָגזַאם

 לחנצ |.עריר הצו" ה ןופ 4 רַעָר רע

 טֶה טנג דש םּוצ .איז טָה רֶע פאו םעָר ףוא יירש יישר . רוח וצ ןָנּוויִנ טָה איז סאו =
 | םצ ך טה טָנעְרפִג שר םוצ יִז טאָה רע סאְוו םעַד ףוא .נגא טרפנמ

 .טאה א | בוא ,ונסע ב אפס ה ,ןֶבָּת סָג ויל רמאתו  (הכ) 1 טרע תנע ןיִטָשְרטְגּוא :

 | א זלל םיִקָמ פנ זנוא טימ עָשאּפ ל ףוא וא יורטש אד ףוא וא
 | רד נא ל וחשב שיִאָה ריקינ וכ : טבעו / 0



 המ תיִבָל .תאיוחְ
 : .ןִלָאָ .אִָמְּגְתּפְּכ

 ב

 אָתְמְלַע .תַטָהְר חב

 אַחֶא הקבר טכ
 5 ובל טה .ןבל ָּמְשּ
 תֶול אָרְבִל אָרְבַּ תו

 - ה חסה -/ דשא
 תיּב הָוהי ינחְנ ךררּב יִכנָאינדַא
 יקהשת לענה ץיךהו + ינדא יהא

 חוה

 הלאה בירב המא תיִבְל דנו
 בל משו חא הָקְבְרְלו 5
 : ןיעָהְ"לֶא הָצּורַה שיאה"לָא ןבל +

 "תֶאְו םֶזִנהְ"ייִתַא תארכ :יהיו ל

44- 
 ץריו

 ועְמָשְְ ותחא ידיילע םידמצה - הוה ל: .אָעַע
 מ אשד תי אז

 איריש
 דסו ₪6 סקכללו פ'ל דמ 'םמכ 'כ. סקכלו (טל) : סינקסס
 פ"ע ןסעמ ויכיפ וסלט .סקכלפו קסנימ םוכ פלומ ןייססו ל 'ם
 סיס תיככ ןק סת6מ .סיסס יפ3 קיוס 63 סקבכל 56 וסט לט

 יישר
 יפייסס ךלד ופופכ לטיס ךלד ןמוזמס ךלד . :ךרדב
 סכוקס שרב סיס מסמס ס'סו ד"מלו ת'יכלכ ןכו . ךולפ
 לככ | רכזנמ טומפה רבדב .סירכדמ ס'פכ סידוקנו
 : ככדמ וס וזיסכ  בכונו ככוכמ 5וספ וס לח סוקפב
 0 תויסל ספיס סיפנס ךכד .  חמא  תיבל.(סכ)

 סמ6ל 006 סדנמ ם םכס ןיפו ןסכסלמל וכ במ סיכ |
 תולככ .וסוו ע ןכ ספ לעו ןכ ספל . ןריו (טכ)

 ט'ע שוריפ
 טזאָל רַפ טיִנ טאָה רַע םאוָז ינו סעמ ותַמָאַו ודסד
 ףיִא יִננְג ראה ןיימ ןופ תָמָא ןייז נּוא דָסָח ןייז
 ּךימ טאָה יָנודַא יחא תיּב ב יִנָחָנ געוו ןימּונ ן ןיא ּךְרדּב

 :ראַה ןייִמ ןופ דָניירּפ יד ןופ זוה ןיִא טֶיִּפִנ טאָנ
 וא 0 סַר נוא הָמָא תיבָל דָגַתנ הָרעַנַה ץֶרפפ (חבו

 רַעָמְומ ריא ןופ .זוה ןיא גאז טָה א ןיִפאָליִנ

 : דייר  עָעְנאָד איר .איו) = וזַא .הָלָאָה םיִרְבב
 הָחְבְר אּוצ וא ובל יפשו תא הקָבְדְי (טכ)
 ןֶבְ ראו -ןמאָנ ןיינ נוא רַעְרְורְּבַא ןעוונ זיא
 ןיאְלג זיא ןֶבְל גגא וע ל הַָה שיִאָה ל א בל קר
 לאו םעד וצ םאָנ רֶעָד ףוא שטנעמ ז םִעָר ּוצ
 ןיִפאְליִג רָע ווא סאו ףאָנ טנעְרּפ ישר . .ןורְּב
 םיִריִמְצַה תֶאְו טֶזְנַה תֶא תואְרַּכ יהי ₪. זוא ץּוריּת ועד

 ןהעְּזג טאֶה רע ז ןעוג וא םָע וא ותו יב
 ידףוא לב םּורֶא איָר טיִמ דנאַּב זאָנ שנ

 . ווא רַעָד שגאָג רע טָה רֶטְסַעְוש ןייז

 םירוטה לעב
 50 לפו) קס ספ כוקַכְס סידקס כ"פו 695 למול סיסמ
 5טמס ט'מל מכ כ"6 - קנט לכ סקקלנ סול .ֶַוָפ ןיס
 סיסט לוכטכו ס5ס יס62 ןימוד .סינכ כולש סיק62 קודכי 66

 םימכח יתפש
 : 'וכו תח5  סניל| קוככ וניל ל)וכס רוקמ = ןוכ)ו רוג לוט
 . סמ6 סתממ סוטמ .סיכ5) דגתו מכ יכג כיתכד 6סו כ
 "וכו | ץכ סמל תוטקס) י"טב פנווכ ןיס (ם'פמ) 1 : ר'ככ
 ןקפלו כס  סנוכ קר "וכו .ריטע כמ6 ט'טכ סוסוקס ןרמלו
 תופככ  יסיו סכממ ?'9סד ךפוסעו סלוסמ 5וסש קוספס ל
 ותוקלמ = עמטו | ספכ כדסכ ןכיו כ'קהו 'וגו - ועמסכו 'וגו
 סנס ס5כ כ"מ6ו .סלקפמ ןכ רמו ןקקו 52 סנ = ןכ כ"ו
 -מ6ס וופ סלודגו "נו םיפס 36 כו כ'םלו סקכרמ עמכו

 לארשו ילשמ
 ןייא .וצ ןֶנֶנאָנג אוצ זיא גוא םיִרְהנ םֶרָא טאָטש רד ּוצ
 זָא טכאַמג ךיז טאָה נוא טאָטש רַד רַטְנּוא רֶמאָוו ןֶנּורּב

 לעוו רסאַט ןיפעָש ןייג סורא ןילעוו תולותב איִד ןמיס ןייא
 = ו - 2 90+ ג * 3% < %

 ריִמ טעו איז נוא רַפאַוָו קְנּורְמא ריִמ ביג קְנאָז ָךֶא

 וקנירס ןֶא רוא ןילטק יעד לעוו ףוא נוא קנירט ןרפנע
 איצ טרעשב םאָג טאָה עֶגיִזאָד איָד זַא ןיִסיו יא לעוו

 סא ןיִפעָש ןנָנאָנְג פורא הקבר זיא בייונ ןייַא רַפ קָחְצְי
 טאָה רָפאְוו קנורט ןייא .רימ ּביִג טגאזג ריא וצ רע םאה
 ד ד 9 - . . וו ג . ש ד

 ןָא ךיוא .ןָלְמְעק עָנייִד לעוו ָךיָא נוא קנירט טאג אי

 םאָה ּוטְסיב רָמְכא סמו טָנעְרַפִנ איז רע טאָה ןקנירמ
 זא לעת לאות ןופ רָמְכאמ אד ןיִּב .ךיִא טֶרַפְנעְג איז
 טאָה טָהְָבַ ןופ רָדְורְּב רד זיא רּוחָנ . רּוחַנ ןופ ןוז .רַר
 םֶהְרְבַא ראַה ןיימ .ןופ טאָנ רֶד תא טבל טגאַזנ .רָיִלֶא

 ּוצ שֶריִפיִג ךיִמ םאָה םאָנ נּוא גענ ןיִא ןָנְאָגנ ןיִּב יא
 טְנאז שָרְדַמ רֶד . ראה ןייִמ ןופ רֶדורָּב םָד ןופ חה םָד

 .ןננורפשג ,ינעקא םיִא = זיא סרהְנ <םֶרָא טאָמש איִד

 ל לע ןייַא .ןְֶנודג טאָה רמוס יא למ תיא תא

 לבב רד טאָה ןירא םאטש ןייָא ןיִא ןיִרִפ .םיִא  לאָנ רע
 חלגל %



 ₪ 6 ייפ ית'נפ יִנֶמְו ץוחב רמעת הָמָ
 םיִלָמְנל םּוכַמּו תיבה
 אָרְשּו אָתיִבל אַרְבּ ץחרל םימו םילמ ל אופסִמו בת לת כיאפשרש ןתיוסילמגההתפיוהתיבה שיִאָה

 גר

. 
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 ם'בשר שודיפ
 ריתה . חתפמכ רגוח ללהתי לא ומכ . חתפיו (בל) : ךל

 < תוש"חדכ תשאב 8

 רמאל תהא הסכר יִרְבדיתא
 -דלֶא אביו שיאה יִלָא רבְדְהְּב
 ."לע םילמָּגהילערמע הגה שיאה
 ₪6 הוהי ךורּב אוָּב רמו * :ןיעה

 ְבַּג תל אָתְ

%7- 
" 2 . 

 אא אָנְכ שק אבי) כל ;
 רַתַאְו .אָתיִב * יתיגפ 0067 הא

 אָנְבִת בחיו אָלְמַ
 אתסבו =

 םירוטה לעב
 ןייספו ןכ ומשו 06 סקכמלו וס פטכס ושמ סד)י עטכ סיפ6
 ךדימו 620 'כ . סוקמו (63) = : סקככלו קחי סול פלומ

 לפ סקפיו ךדיסו 620 כ . ספפיו (כ3) : סינפנ) סוקפ .סניפ ומוס6) ןפנט סמ ס6כש כס סוקע לינטכ . וכוח כסו) סוקמו
 סיטמנסט ולש ויסמ לכל סיככנו סילמוספו ןיכיוממ ססככ6 כט סיכמגס זיס 620 ף6 לו% ןוטמ סתס סמ תיכס ןינככ סיפודי פומוגס

 םימכח יתפש
 691 סבו ץכו ךיפסס) כ'כסד ןוטנעס ענמקכ פו5כְכ יסיו
 ךכנ "כו ןכ סמכ | ןריו פ"ל 'וגו םופככ יסיו ם'מכ קיספסכ
 וקו ללכ ןכיו סמל סעט ופגעכ ןתונ סו רדסכ קוספס כפכנ
 'וגו ועמטכו "וגו םופככ ונייסד סניכס לע פוכס "3 ן5כ סו
 סמכ בוקכס לכו ןכ סכיס סויפ לע כמולכ ןכ סמ לעו ס"וו

 2-7 יישר
 .לע 6) : ןוממב ויכוע ןסנו סז 6וס ריטע כמ6 סזנס ספ
 .דמוע .פוסו (פי ליע) ופכ פ ןקמפ . םילטגה
 סדונעמ ..תיבח יתינפ (5) : סטמטנ . ססילע
 ססלע ספו ליפס .חתפיו (3) : 'כ) סינינק צ

 :סקכל יככד פעופט סמסמ ספיס 5)ו 'וכו רוטע רמ6 'וגו סוגס קופככ .ספיכס | יסיו טרפ) "וגו ןכוו> פופלכ יסיו ךמסש
 ועמטכו 'וגו םוסלכ יסיו כפכנ סיס ס5 כ'סטמ ןוממ סעממ עו קכח5 סכס םפסמ 15 רזעי)6 דוככ) סטעט םוכול וגודל
 ויככדכ  לוכוסס ."ערפ קדקודמ סזכו  ק"ודו ססינס לע ס6 16 ןכ סכס סויש לע סיעדוי ונווס 65 'וגו ןכיו) סדוק 'וגו
 סוסוס קוספס ןומפ ןקת) וקנווככ םממ יככד סזכ ןיככונט 'וכו רוטע .כמ5 .סס 95 תופככ יסיו 'וכו ןליו סמ 'פס ןופ)
 וסנווכ סוס ו; פד י"טכ יככדכ יקכ) תומוקמס | כוככ וככדכ תוביק סוופ ע3מ5 ותפסוסכ ונקפמו ןוכנ רוכימו רדס ול
 ביפע רמל "מ .סדוק סונס ת5 תופככ וסוו ט"פו 'ןכו כוטע רמ6 "וכו ל סמ) ל"ליס סיככפמס םנכסכ ןרפ)| = תוטקסל
 סונ 3 סמד רפוימ םינכ יקינפ כ'ללד 'צ : )"עכמ ככוכ דמוע יפפ ןכ 5 סלכד ם/ : לנכ סנכסו לסט 1) ןי6 'וגו

 לארשי ילשמ
 םאָח גּוא ץיִגאוָו םֶד ןיִא דֶרעָּפ איר טנאָפשו ןייַא חַלְנע

 א .ֶרפ איד לא רע תַבעְמ ןמּופָש ץיא טשנ וא
 ריִמ וטסאָה סאו הָלְנַע לַעְב םוצ רָחּוס רָד יא ןיָּבייִרמ

 . שש ד דזר -- - 4 ן"'צ |

 םיִנ רִמ וצ ןאק רע פאו) תְרָשִמ ןמּוטש ןייא םצעונ ףוא
 טסעוו אוד זא ןעד זיא סאוו הָלנְע לַעַּב רד פגאז ןידייר
 4% - ד 2 ד צצרד -= ., | רד 9%.-

 טְנאָז טְסְנייִמ ּוד פאו ןיסיוו ןוש רָע טעוָו דייר םיִא אוצ
 ּוצ ןיגערפ ןיפראד םיִא לעוו ָךיָא הָלְגְע לַעַּב םעָד ּוצ רַע
 %7 +: יז - 9 . 9 דד + ₪ 4

 ןייִרָא לאָז ָךיא ןיָה איוו .כוא םיינ ךאָנ זיא טאָטש איָד

 ןיִּב ךיא טאָטְש רני ןיִמ רסערפ יב ךיָא םּודאוָו ןיִראָּפ

 לַעַב רב םיא םֶרָפִנַע מנ םינ לאָמ ןיק ךאָג םֶראָר
 תדע למ עב בעל /ךיצעוהו 8 פיה סטלאו הלשע
 וא ןֶמּק טעו רע זיִּב רופ רד טיִמ ןייטש ןיִּבילָב טיִנ

 ןיִּבייִלְּב פעוו רּופ איִד אונ ןיסיַנ ןוש ישסעוו ןייִרַא םאָמְש
 ןֶמיִס ןייד .ןייז טעו אַ .ןיינ פאָרַא וטָסְפְרִּדב םֶראַד ןיימש =

 ןיירא ווח ןיַא ןַמּוקג ויִא .ןאַמ רַעְר וא .םילטגס חי המי שיאה
8 8 

 ט'ע שוריפ
 ןייז ןיראנ סוא טֶלאוָונ םיִא ייּב רע טֶה רָשוע ןייַא
 ןְרעַה ןאָמ ןייז ו גוא הקבר ירד תֶ וְסשְכי טֶלַעָ
 שיִאָה יִלָא רָבַד כ ןיִנאָז וצ ימאל הקבר ןופ דייָר איר

 שיִאָה לֶא אנ טעְרְנ רימ וצ שטְנָעֶמ רַעָר טָה ּזַא
 רצ ןמּוקנ זיא רע גגא ויעה לע םיִלמְגה לע דמו הָגהְ
 ןלסעק יד יב ָנאַטְשג זיא רע גוא שֶטְנַעָמ םער
 טָה רע גוא יי ב אג רָמאו (אל) : לאווק םעְד יב
 ץוחב ד הַפַל טאָנְופ רעָטשְנעּבִג ור םוק טנא
 רעָר ףיוא ץיִטש ןעָר אור טֶסּוט םאוָו ראפ
 וא .םילמְנל .םקָמּו תה יִתיִנּפ כא םאָנ רֶעְייִרּפ
 תריבע רע ןופ בּומָשיר טָמאָרְג סוא באָה יא
 אי \בל :ןלמעק איר וצ מרצ ןייַא נוא םיִבְכוּכ

 אז רלוומ :איד .טְנִפַַג .טאָה נוא



 ₪0 וטק הרש ייח דכ תישארב =

 ותא ל םיִשָנָאָה ילגרו וילגר יפי
 ישו רָמאיו = לכָאְל וינפל םשי"ו = + הפה |
 = /ףמאיו ירָבּד יתְרַּבְדיִא דע ,לפא סמ ואש
 לּוביא אל רַמָאַולְּ

 .םהרבא רבע רמאיו דל + רביד יִמְִָּפ למאה דש

 ינדאדתֶא ךַרַּב הָוהיַו =* + יִבְנָא רט ל
 : : אָנַא םָהָרְבַאְד אָּבְבַע

 רכבו ןאַצ ולד ל ידאכ יפו חי ףירפ ימהל
 ּהָל בה אָבְר אָדְחל
 תרֶפשו םרבעו בה ףַסָב סבו 2 בַהְדּוִסְכּוְו ןירותו (ןאע

 הרש דלתו * : םירמחו םילמכו לסת ומ ןידכמ
 תדילי ל ירמחו

 ירחא .ינדאל ב * יִנרַא תשא ישמח תש הש
 התנקו ירק פשיו . קב דכפ ₪ את רב

 ם'בשר שוריפ 0 םירוטה-לעב
 תארש ירחא , ירבד יתרבד םא רע (גל) : םתשיבח | דמלמ ליפכ . סשיוו (2)) <: 0 תודטכ :סיעומ זס | ו
 היתשו הליכאב ה והלול היה אל ודי לע ה'בקה םיכסה וש = לט ידל לוכ6 ויט ולסיפו סכעקכ םומס ספ 9 ומחנש =
 רב הלעמל םידקה ןכל . ינודא תא ךרב (הל) : הליחת = ופכש זמכ .ןול62 סטייו ךדופו לכס ילימסד '2 , ספי" : יגר :

 םיצפח ויה תוכלמה ישנא .לכו לדניו .לכב .םהרבא תא = 05 דע ?כ15 53  רמסו םינכס 600 ןוכ6כ = ונתימו וקימסנ
 םימכה יתפש וישר

 , ל'קד קנז סונפגלו ןוג; סוקמ םיכ יונָפ סיס 5) 5רקוטמכ | סולק סודסב ךכדכ .ועכו 6לש  ססיפ 06 ספוס סיסמ
 ו עמספ ס5 ןכתמו .ככוד 601 לכוד 06-13 קפסד עמכמ ספד ןוכלב | םמסמ סס יכס . יתרבד םא 6 (בל) + [לכ)

 םוכיפו 06 וניוסל סנומ סבי וכ דע ומכ לכ כו לס6 3 סניק סבו יכ דע (סמ ןמקל) ומכ סם יכ ןוסלכו רכס |

 ללה כיחו ספ %) כל וס רס למעד 5 טסו תנוע דב .: 0 לולו ול דחפסו תוכל 'דכ סמספ ול לח שיח
 לארשי ילשמ טיע שוריפ

 יא קח וצ ןימע) נאג יא רשיִלֶא זיא לָשמְנ רד ראפ ןעג ןיִנעְו אייז .םּוראו) : ןילמעק איד
 ןננגג םיג לאס לק אנ זיא רע סאָמ כמ ןייש לע ף*א ןוא ןעשאּפ טיִנ יז ןילאָז איז .יְִּב ןיִסאָלָש

 מה טאָנ לייוו ראָנ יא גוויז רד איו) טכּווינ םיִנ טאָה נוא 5
 ןנְנרְּפָשְנ .ןינעקמ םיִא זיא געו) רֶד סאווסנ סאָד ןאָפְג םיא 7 לפנל = ו :רָבל ּפ ע רָמעָרְּ
 פַאָה םּורָד :גוויז רַד .יִאְדווְּב זיִא אָד זַא ווג רע שאה ץוחרל סומו ןלמעק יד וצ עָשאַּפ נוא יורמש ןֶּבַעְנג
 ו ו לסמ ריק ןיל פפא טֶבלְג ףָכיִּת רֶע ]שאו וצ רַעָסאְ נגא וש רש םיִשָנאַה יִלגרַו ּויְלְנַ
 5 = לעוו רָד סאו םעְד טיִמ ָּךְרְדַב טֶסּוויְג באה ךיא (יִכְנָאנ ןנעְ סאוו ןנאמ וד ןופ םיּב איר נוא םיִפ עַניז

 רֶד איב ןייטש ןֶביִלבנ ן ןיב נּוא ןנור ;שג ןינעקא רימ יא . ןוא סע בוא לוכָאל ונפל טשיינ (גל) : םיִא טיִמ ןעווג
 :טֶריִפנ ְךיִמ טאָה טאג א ייְנודָא יִחֶא "תב + יִנחָנ טאָמְש ו-7 לא( יצופ46

 רַאָה .ןייַמ ןופ הָחָשמ רד אוצ ה 0 0 6 אנ ןֶראָע
 וצ 0 םעָד טֶכאַרְּבִג טאָה הקבר ןופ רֶדּורְב רד ובל א ןסע,םיִנ לע ש יא טֶגאָזְנ טֶה רע נגא יִרָבר ימרבב
 טלייצ רד אי רע לא טאָה ןייִרָא בוטש יא רַמאַּפ ןייז רמאנ - דייר עָניִמ ןדייב סוא לע ףךיא ןֶנאָט וב

 יז אוצ יג ל לאה רע טנאזג ןֶא םיִא םאָה םֶהָרְכַא 'זַא = דָבע רַמאיַ ל ;דייִר טֶגאָזג טאָה רע נּוא רנד

 רצ % מאר ןופ קס יז ןי רפ לא רע הפ טְבַעָנְק ןִּב ףיִ טנא טָה רע נוא יג
 .דיִא רע גּוא לט ראה ןיימ טשטְנעּבִנ רָעייז טה טאָנ נוא .רפ ייפ תא ךרנ ינ הל ;םֶהְה

 0. ןעְ םיִא ּוצ טָה רע נוא םיִרומַח םיִלָמְנּו תוחָפִשּו םיִדָבַעְו בהה ףסכו רק .ןאצ דל ןָתְנ טֶרעָפְ

 : ןילייא  גוא .ןלסעק גוא יִריַכ טי וא טָכעָנָ גוא דֶאָ וא רָבְלז
 יימ וצ ןוז ו טה ו בוווו ראה 0% . .ּהָתְנְקז יִרְחַא ינודאל 7 ב

. 
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 צראב בשי יכנַא

 ן ל נבל השא תחקלו
 ם ולד :

 ינדא
 םיבשר שוריפ

 רשא לכ תא ול ןחיו (ול) : ץפת וניא ךא ומע גוודזחל

 < הרש 2יח דכ תישארב

 יג ;ולירָשַאילָּכיִתַא ול"ןתיו ּהָתְנַקז
 חקת"אל רמאלינדא נעשו ל
 רש ינעְנְכְה .תונְבְמ יִנְבְל הָשא

 יִלֶא אָל"בֶא "ל:
 ₪ יתְּפשִמ"לֶא ךלת ובָאְדדדתִיְּב

 :יִרַתְַא הֶשאָה לתל יִלֶא

 = םוקקנא |
 [- וש

 סי דל + הוליד לָּב
 יא רַממְל ינבר יל
 ירָבְל "אָחְתֶא 'בָפַת
 אגא יד יא תַנָּבִמ

 < הָעַרְּב
 אָבַא תובל ןהְלֶא חל
 לא רמאו בָמִתְו יתיערולו ליזה
 : ירבל אַתְתַא
 ינבְרְל תיִָמַאו "מל

 םיאמ א

 | םירוטה  לעב
 3וכ55 65ם יסיככ יסגסנו ילכ6 ססככ6 ךכע יכ יככד יתלכד
 בטס סוכו 6י5ומס קכלכ :סידי םליטנ  תככ3 יכבר רכר8ש דע

 "יו . תמו ככ6\ 36וקכ 155 סומס ספ ליזמסו ךש)מס 820 5 סיס ןכו סעמכ 691 ףכטלמ | סכוטל סכככ למ סולט לכי יכ

 םימכח יתפש
 ןוטלכ םמסמ וכד מ'מ כ'6 "וכו ךכתמו רסס "לכ סמשמ ססד
 סינונע 'ג .סזכ ןקפ 'ך + : כט5 ונווסד וכ ומכ ספ ןסכ ף6 6

 נס 52 ספ כיפכ .וללכ 55 סמ 55 ךלס .םכמ קיכדספ .דממס
 'כסו 0 תנמ סע רטק ספ ןו6 6 נמס רנפמ יכ6 וכ 6
 55 ךנס ספכ עמטמ סיס .סז :ת)וזכפ "וכ! סטלס סכ6ק 60
 ףוסוסו 5 סכ6מ 62 ןיכ סכ6ק ןוכ יסעוככמ רטפס דומ .וכ6 וב
 1 .ןופט .ןכ וגילו כ"ג .לוטפ סק6 סכ5מ 59 ךלס כ"

 <  .לארשי ילשמ
 באַה +יִרחא תֶכְלִל הָשֶאָה הָבאִת אל ילּוא יִנַא לֶא רמו
 ןילעוו םיִנ הָשֶא יִד םעוָו רָמאָס ראַה ןיימ וצ טאג ָךיָא

 ןיִא .טייטש ילּוא טְראוָו סאָד טנאָז "שר . ריִמ ךאָנ ןייג
 רֶד יא יִלֶא סאָד טָכאַמ ףלא רֶד ךאנ ו"אוא ןא הרות רד
 2 . - תי 5 צע- י.ש ד -- ד ד ג

 רַטְכאָמ ןייַא טאָהיִנ טאָה רועילא םּוראו) ריִמ אוצ שטיימ

 םיִנ הָשֶא איִד טעוו רָמאָט טְנאָזְנ סיילפ םימ רשילא טאה

 איִד א ןיקאָז לאָז םֶהְדְבַא ַּא יִדְּכ ריִמ ךאָנ ןיינ ןיִלעוו
 רָמְכאָט ןייד ןיִמעב ךיִא לוו ןייַג ךאָנ ןילעוו םינ טעו הַשֶא

 ןיטימ אּוצ ריִמ ּוצ יִלָא םייטש רביד קָחְצַי ןוז ןיימ ּוצ
 םיִא אּוצ ןירעק ךיז לאז םֶהָרְבַא זַא טניִמג טאָה רָשיִלא

 אּוצ טלייצ רֶד רֶזעיִלִא טאה סאוו ךאנ ןייטש ראפ רימאל
 = ל | צצ "צו ד ד ד 1 - 57+

 איִד טעוו רָמאָס םֶהָרְבַא אוצ טְגעְרַפִג מאָה רַע וא ןַבל

 ] ןייטש רַפ וצ ןיּבָב ָךיִא לתו . יג ןיָלת) םיִנ הָשֶא םימ ןייטש רַפ וצ ןיִבעַג ָךיִא לעוו . ץייג ןילתו םינ השא
 גיצפייל ןייק חלושמ ןייז ןיקיש טנעלפ רַתּופ ץיָא לַשְמא
4 - :+ 1 0 - 0 

 טייִצָא ןיִא גְראָּב ףיוא הָרּוחְס ָךאָנ טֶנאקירְבאְּפ םֶד אוצ

 רָדיִונ טה נוא מֶלעג םאָד טקישנ פא םיִא רע םָה םּורא

 גָהיג דיִמָּת ךיז רֶע  טנעלפ 1זא גְראָב ףיוא הָרּוחְס ןמּוננ

 סאה גוא ווג בשיימ רֶחוס רֶד ךיז טאָה לאָמָא . ןיז

 טֶנאָקְיְבאָּפ םַעָר איב ןיִמעָנ לא רע חֶלישְמ ןייז טקישנ
 ןָא .ןייא ןאָס םיִא לאז גוא הָרוחְס עָמאָס עָסּורְנַא ראפ

 4% רד א ןיקיש .שיִנ טֶלְעְנ ןייק ןוש םיצ לאָז רע ץמ

 נא רּורָא 9% ּוטסיִּב טכְְ טיב .אוד גוא ו רע טֶסייַה טֶשְְנעָבִג זיפ ןוזןייס ֶנאָג

 יישר
 סלרס סנספ לט .ול רשא לכ תא ול ןתיו (ול)
 תונכמ | יגל תשא חקת אל סל

 22-ו סכסמ לו יכס םיפ 5 סליסת ךיק 6 סס . ינענכ

 5 . השאה ךלת אלילא (פ)) : ךילסל פכ ר
 7 סונגמ חקק ססמ עמטמ סו תלוזכט ינפמ סלסמ למ

 ₪56 .המקפו רמפעו .סכ6מ חלו סמק ךכיט 65 5 גלכ רפוס

 ט'ע שוריפ
 טה רע גוא ול רָשַא לָּכ תֶא יל תו רַטלַע ריִא ךאְנ

 רע רמו םיִא ּוצ זיִא םאוְו גירל ןָּבַעָנְג םיִא
 ַא נעבשמ )3 הָנּפִמ רַטְשא ןְּבַעְנִג םיִא טאָה
 טאָה רע ןראוושאב ּךיִמ טָה ראַה ןיימ נוא רפאל
 רָשָא יִנַעְנְַח תב יִנָבָל הָשֶא חקה אל טְנאָזְג ריִמ וצ
 אוצ ביונא ןָמַעָנ טיִנ טֶסְלאָז ד וצר בשי יִכְָ

 % ףיִא סאו יִנָעְנָּכ ןופ רֶטְכַעָט יד ןופ ןוז ןיימ
 ָךַלַת יִּבָא תיִב לֶא אל סָא "9 ו ןייז ןיא

 אור :נוא / הָשא - הפ זיפ .אוצ וא
 לא רמו (טל) ;ןוז ןיימ אוצ םייווַאומעָנ טסְלאָ
 אל יִליא ךאַה 0 וצ טָגאֶזְג בּאָה ָךיא נוא לא
 קיג טיִנ הֶשָא איר טעוו רָמאמ ירתא הֶשאַה ל
 , יִלֶא טיפש אר טֶּבייִרְש ישר ,רִמ ּךאְנ
 רמי ריִמ וצ שייט זיא יִלֶא סר טְבאַמ וזאָוא
 אנ ץלא רע פה רַטְכאַטַא טאַהְג טאָה רעיל
 קָסְצי ו ןרעָה אוצ א ןִבעְג לאז רע טרע ל
 םיִא אּוצ םֶהָרְבַא טאַה רָטכאַמ ןייז ןֶמַעָנ לא

 ] "תר 8 בה 7%
 ו
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 ותכלהת הֶחרָשַא החייל רמו

 בָמִתו א

 זא -.. : יבא תיבמו יתחפט שממ .יתיערזמ ירבל אַתְּפַא

 "לא אוְבָת יפ יתְלאַמ הקנת 8
 ירא יתמּומִמ פז

 ן תייהו ל נתי אל" םאו יתחפשמ אָלםַאְו יתיעְרל הת
 יז יִהְתּו ָךַל ני
 לא םויה אָבָאְו 01 יִתְלְאַמ י יקנ תיִתָאְו במ +יִתַמּומִמ
 ינדא :יהלא = הוהי רמאו .ןיעה ישא ןח א"

 : יל ודחא א תירס אָהְלִ י* = .תיקמאו |
 ו זמ אָע הש שי"םא םהְרְבא םָא םֶהְרְבַא יב

 / . 95 ןירדסנס .סויס 626 , 0 ןיפודיק יקפ 65 א'תר תוא

 ם'בשר שוריפ םירוטה  לעב
 ינא עדוי . וכאלמ חלשי (מ) ::וטע ויחא וקלחי אל .ול  ססלכ6דכע יפכד יסככד ס6 דפ לכוס 5 רמו ינוסיש לכד ו מפס
 לכ .ונו םתרבא ינודא יהלא 'ה רמאו (ט) : ךל ונתיש | ססלכ6 . יתל5פ + סקנפ 16 (6מ) : רוסי לכד לכ(6.יכיפו יכ:6

 : רנדה אצי ה"בקה תאמש םעידוהל םירבד תוכירא | 6יספ ס)5כ ופיכסמ כמו) ססילפ רימסס ףוסס יספוכטמ 8

 םימכח יתפש יישר 9
 "כבל 2 תקפ לכ5 רמ5 וללכ רוכיד )מפ פוס יכל סלי שו5מ) רופמ סיסו ש לועילסל ול ספיס כ וסל
 = פול כותכ 52 סמלו ק"לו -ש :ס)עמל סובכונס יתססספמ | ןפ במס .וסכ .ופוססל לס םוגפל ססרכ6 ו רמסיש
 .סכלפ = 5 ילו6 ססככ5) דכפס רמססכ .סנססמ רסס .לוע)ד 1 5 וככ מב ססלנס

 סכלס 53 05 ותומ 355 506 ס)ופ רזסמ סוסמ עפסמ 59 = \חסכ ,ס''ל\ יקל >1= לי סויס .םויח אבאו (כפ) : ךולככ לוגו כוכ6 בטסס כ'ח5 ביקכ לועלד .סוטמ "זו םכדמ) ידכ לול ןילו תלול ספפו .ךולכ
 כיתכ 5 | ןלכ לכ5 סממ קחנו) כיססכ ?וכו ספ ופע ך [ממ'ש ספי סמ יככ למ6 . ןכטס \ ןל סנפקמ ןלכמ
 קסני קי 5מסו ךולכ .יג6 ויטכעמ לזעו;6 רמ6 'ס ךוככ 5כ ןכ) ל'לסכ ל"יעו . י'פכסמ . יכס לופב םרדומ יכס "6
 סקלט 8 סנועמ | וכ ךכופ ל"קרסעו -. ךוכב סוס 6) ןיידע וכ  סנוטסלכ 59 יככ סרדימל סנורמלכ לסמ.ןכ) .קכ 6
 = 6לע .סֶסֶרְכִ ועינטסט סס) דוגסס ןויכ םכותמ | סוס רזעי)6 896 -.כור5 5וסו ךולג 5וסע ןויכ  ססרכ63 :ןת \ כל לע-
 * כ תי ל'כט ןפ שו תכס .סס) זמכ 36 )"5 ס"סמ סכרס ןופמ .סכ) ןהיט וסוכנעוט .וקהפשמ | ונכמ 036 סש6 6כ*
 וכ פ'פ ל"יו .סיוכומ6 ווסד ווס סוכול5 ימנ 6כממו לוכס6 רגע 5)סו ת"6ו ןענכ רול6 סוכ בופכד ןטנכמ 53 רזעמסד

 לארשי ילשמ ט'ע שוריפ
 תא ץֶלֶפְנ טיג ₪ איד םִיָא זיא יה רֶד פאָר טאָה + ךּורָּבַא וצ ןייז קָּבִדַמ טיִנ ךיִז ןעק רּורָא ןייא

 םיִמ רֶחִַ רד טרפע הֶרוְפ ןייק ןיקיש יל טיִנ רְעמ םיִא ראפ ךיִמ ּבאָה יא סאו טאג ויָנָפליתְכַלַהתַה
 רַעָד רוציקְּב "טק דָנּוצַא יב רע טאָה סאו) ראָפ סע

 גא טנאְבאַפ םוצ מק יא :גוא ןיִראָפִכ זיא חלּושמ טעוָו רע ףגרה היל ְךְּתֶא וכאָלַמ חלש טַעיִמ רַעָר

 קיש לאָמַא אנ .ךיפ טאָה .רָהוס רֶד יא אוצ טנא ןקילגאב טעו רע נּוא ריד מ אֶל ןייז ןקיש
 < שִא ךיִא ּבאָה דמה איזו ו גְראַּב ףיא הרס ןיִמנ | ד נוא יִבָא תיִּבְמּ ית נבל 4 ָּתְחְקֶלְ גַעוו יב

 רשָמ ןוש טעו טנאקירבאפ רד זַא טֶלעָפיִנ רימ טנאוג הֶרָּפְשִמ ןיימ ןופ ןוז ןייִמ ּוצ .בווווא א ןמַעְנ טֶסַעְוְג

 וטקעו "ןינלאָּפ .ףיִמ טֶסַעְונ וד זַא לאָמ ץִנעָד תל הק ּש (אמ) 3 זזה סְרָמאָּפ ןיימ .ןופ נא

 ָךָל ינְתְמ אל םָאְ הָחּפְשִמ ןייִמ ּוצ ןָמּוק טסַעוְו וד זא .יְִתפשִמ לא אַ כ העובש ןוימ .ןופ ןייר:ןש
 : חַעּובְש ןיימ ןופ ןייר ןויז ּוטְסַעְוו סלאַמאַד יִתָלֶמִמ יקנ ָיִיָחְ ןֶּבַעָנ טיִנ ריִד ןלעוו ייז בוא ג

 סְנאָוְג טָה רע טּבייִרְש יישר .ןנּורְּב לאונק םוצ ןָמּוקג טֶנייה ןיִּב ָךיִא וא יפה לֶא סויה ו מ

 ןנוררג זיִא עַד ןופ רעה ןָמּוקְג ףי ןיּב טניה וא םייַה רעד ןופ ןגנאנג סורא מ

 = תילצהו | ךתא ובְשְלַכ חלש" וינפל ₪
 .יִנָבְק הֶשֶא | תחקלו הרד ל

 = = פְסיִּב גד סֶהְְא ינוחא יַחלֶא יו ! טְנאָזְג פאָה ָךיִא נוא רַמאָו שקל 4 8 :םיא



 באָשְל תאָציה מלטה
 אְנ"יניקשה | ָהיְלִא

 חיִכהירָשַא השאה

 ₪ היה םימה ה בָצְנ יכנא

 התא" ילא הָרְמָאְו 5: ךדכמ
 אוה באְשַא ךילמנל םגו התש

 הוה
 רש הֶלַכֶא מ *ִנָא 5 + נר

 ּהָדַכְו תאָצי הקבר הנהְ בלא ₪

/7 5 . . : 

1 )% 
- 
- 

 : יתרמאְו
 רַמיִאְ לשל קופת םימדטעמ

 ָ מ אָיִמ
 1-5 2 רַמיִתְ דמ
 מָּנְלתַאְו תשא

 דע אנא המיינובררב רבְל

 .תקָּפ 0 הקבר ל 0 /

 0 5 0 באשתו הניעה דרו ּהָמְבש לו הפתכ התלּוקו ." 5 5 -
 "תורמאו "רמאו . פכ סינגט קדונפ )פ סזת א-ת /
 יישר : -

 יכסמ סמכ לק ןקכופמ סוקמס ינפ פל סוכ6 ידכע לפ
 סלוס יפו;  סככסו סלופכ סנופכ רועילס לט סשרפ
 קוכל) סג .התא םנ (דמ) :סזימרכ 000 ונסנ 5
 ססכוס לכ ןכו :עידוסו לכיכ . חיכוה :ומעפ סישמ

 לארשי ילשמ 4
 טרֶעָה רד סאד טאָה םֶנאקירְבאּפ רֶר הָדְוהְס ןייק ןיקיש םיִנ ₪

 הי .רָמוס ד ליוו םֶתְסַה ןמ עו רָעַשְמ יז רָע טאָה |
 ןקיִש טֶלאְוְיָג םינ רהעמ ןוש טאָה וא ץסעז ןֶא ץיָא ןאמ
 חלּושמ םעָד רעַּביִא ץעווג ראָג סאָד ךיז זיִא הָרוחַפ ןייק

 םעָד טאָה רע םאְוְו סאָד טֶלייִצ רֶד םיִא טאָק דַע לייָה

 הֶרּוהְס ןייק ןיקיָש ןילעוו ינ םעוָו רע וא םֶרָפְנג ₪.

 רַד טיל סימ מאה רע רעיל םיִס זי עֶביִלְמְנ ףםָאָד | 2

 ךאָנ ו - טי 8 איד טעו "רַמאַפ 0 %
 יִלאז לא ןיפכארמ רבא .ןילאָז לאות פימ "מל כ

 ָךיז .ןילאָז אווז םיִא טיִמ הקבר ןיקיש אוצ ןיִּבאָה .אָרּומ
 ןעְמ בוא קָפָפַא רָעיִלַא אוצ ןעווג ֶא סע וו ןיסכארפ

 סיִּפְע אָד זיִא םָּתְסַה ןֶמ הָלּותְּב איד ןיקיש םיִא םימ עו
 רַמְבאָמ ןייז ןיִבעְג .ןיללוו טיִנ .טעוו רעו םּוראָ גנוניימא

 ןִלעְנ םיָב איז .יִאְדְּב אד ןילעומ בייוא ראפ קָחְצַי אוצ =
 רָבְבאָמ איד ןיִמעָנ יִאדְוּב םהרבַא םעוו םיִא טי ןיקיש
 סאו כשר זיא םּורְר בייוַא ראפ קָחְצִי וצ רֶעיִלא ןופ

 ולאו סָד טכאמ 'אָיַא ןֶא (ילגא) הָרּות רֶד ןיַא מימש םָ
 ; :ּבייִוָא ראָפ ןיִמעַנ קה לאז רַשְכאָמ ןייָז /ריֶס אוצ

 ו ןננאָנְג סורא הקבר זיא ןוג האצוי המכר העה
 1 הניעה < ₪

 ליס א ו .גורק רי וא .. לע כ

 | יָנִקָשַה < 2 א טאָה נוא ןָנּורְּב לאט םּוצ מרדיִנג טֶה איז נוא מ ל

 | מ סלפ . הלכא םרוט (סמ) : לכד רוכב 5כקמכט
 יוסלכ לכדמ 5וסמ סומעפ סוס ו לכ :ןכו  סלכמ

 כ סרמ ומכ ו יצסכ דוסע ןוסלב רכדמט סומעסו יסילכ
 36 סטעו ככ . רכע ןוסל יִרָב 6 יכ (6 בויל

 יַחילצמ אָנ שי סא םֶהְרְבא ראה ןיימ ןופ טאָנ רֶד ם'ע שוריפ
 ןונ טס אוד בוא היל ךלוה יִבָנֶא רש .יִכרַ
 ץומ ןקילנאב

 דד+ תתאָצויַה הְָלָעְ הָיַהְו רמו ןְנּורּב לאוו וק םִעְר איב

 'טעְוו סאו לדייִמ סאד יז טעוו סע גוא באָשל
 םעָמ אָנ יְקָשה ָהיָלְא יִּתְַמָאְ ןיִּכעָש וצ ןייַג סורא

 יטַעָּב ָךיִא ןנאָז ריִא ּוצ לע וא :נגא ךדכס טי

 / א ד

 7 ןימור אָתְתִא איה

 םע אָלְלַמְל יתיציש אל

 .דחטש לע ךיא ןונ יפה ןיע לע בנינג הנק (גמ) +ריָא ףוא אייג ךיִא סאָו געְט

 , רי עב נקש הל

] 4 
% 

 - קיד ןופ רֶסאּוו ליִסיִבִ ןקְניְִט ןָא ךיִכ אט ףר
 רימ וצ ןנאָז טעו איז נוא ילא הרסו (רמו + גורק
 .ןָשְמְנַעָמ עָנייד טימ ךוא ּוד קָניִרַמ הַָש הָּכַא םִנ
 דא לעונ ןלמעק עָנייִד וצ וא א ףילמנל סו
 .ָאיִז ינודַא ןֶבְל ן חיכה רֶשָא הָשָאָה איה ןפעש וש ןֶא ךוא

 םַעְר וצ ףרעָשאָּב טאָה טאָג סא הָשֶא וד זיא
 בא ;ראַה ןייָמ ןופ ןוז
 ןאה ןיימ וצ ןרָייַב וצ טנעָל רפ באה ד ןיָא יש

 % ִּמְל לֶא רָבְַל הָלַכָא םֶרְס יִנַא (המ)



 זמ

 0 ְּ 2 ל / 0
 יש ד / 7 ל . לה 4 1 ק

 ינסָשַא ּהָכ

 תֶאיחואו ומ \
 הָנְכ התְלוק תתי
 או תשא 2
 יִתיִתשו יקשא למ
 : תֶאיִקְשא ,אלמנ תאו

 הָתִ תיִליִאְש
 תא ןַמ תב תיִרָמַא
 רב לֶאּותַב ב תַרַמִאְו
 הל תדיליד רזחנ
 אָשְדְ .יתיִשְו חָבלמ
 לע איריִשְו פא "ל
 תיִעָרַּ חמ : אהד
 תיִכָרְבּו ייסדק תיִדְנס

 ינוב "ּהָחְלֶא י 'ת |

 יִנרּבַּ םֶהָרְבַא
 בָמיִמְל טושק חַרואב

 ינּוּבְרד הא תַּב מ <
 םִא ןעְכּו מ : ּהָרְבל

 | ןוכיתיא
 םירוטה לעב

 תיכ 55 כו . יפספטמ 56 5כפ יכ : ו9לפיס ידכ לפוי סלופס
 06 קיכמ סקי 56 םיכמ 65פי 63 ס6ט למול 5

 ו הָכְלִמ ו

 הרש ייח 'דכ ב .

 .רהמתנש :אנינוקשה הילא רמאו
 .התש רָמאּתו הילעמ הדָּכדרותַו

 םֶגְו שָאְו המשא ךילמָנייסנו <
 : התקשה םיִלמָגה <
 .רמאתו תא ימית רמאְו התא
 .דהדלי רשא רוחנְּב לָאּותְּבִתְּ

 : הידיזילע םידימְצהְו
 = "דתֶא באו הוהיל הָוָחְתְשִאְ
 רַשֶא םֶהְרְבַא ינדא יהלָאה הוה
 דתֶא תחקְל תַמָא ךרדְּב ונתנה
 = דםא הָתְעְו שיזונְבְל יִנדַא יִהֶאזתַּ

 (( ל יס

 | לאשאו זמ

 הפאהילע | םֶזנה םשאו
 = דקאו זס

 = םכשי

 םיבשר שוריפ
 "דסח תושעל ה"בקה ירבד ונמאנש . תמא ךרדב (חמ)

 .ך"ויכ = 85 ופיס8ו) סכסככ עגכ 60₪ רמוכ ר'וי מ סוכס סס6ו (זע) :

 ישר

 כו סיס .לפופ יכ סווס '5 ססינע 'יפו דיתע 5 מק
 לאשאו (ופ) : ךכ ספוע .סיסו 'וגו ינכ ולפס לול

 שוריפ
 ּךאמ ךיד טעָּב ָךיא טגאנ רִא וצ ּבאָה ָךיִא נוא
 נוא המ ֶּרּכ דֶרוַ רמו (ומ) :ןקניִרט ןָא מ
 טרְדיִנְג פאְרַא ריִא ןופ טֶה נוא טֶלייִאיִג טָה איז

 טָה איז נּוא הקָשַמ ךיִלַמְג םַגְו הָתְש רמת גורק ריָא ₪

 ףוא יא לעוו ןלמעק עָציִד נוא קְנירט טנא
 באָה ףיִא נא הָתְקַשָה םי למה סו תש ןקְניִרְמ ןָא

 :טקְנערְיִנַא ךוא איז ה למקד גוא קנר
 רמו טנַעְרֶפָנ איִז באָה יא נוא ָּמא לשש זמ)
 רָטְכאָט סָמַעוְו שֶּגאְזְג ּבאָה ָךיִא נוא הא ימ תַ
 טְנאָזְנ טָה אַ נא רח ב לאב תב רמו וטְסיּב
 רוהְנ ןופ ןוז רַעָר לָאּותְב ןופ רָטְכאָמ יד ןיִּב ָךיַא

 ןָנּווינ םיִא וצ טאָה הָבְלִ סאו הָכלַ
 ּבאָה ָךיִא :נוא ָהיִָי לע 7

 כ'סלו ןסנ סלספ סוס יכסע לדפס סנ2 . םישאו
 יס תפכ ךסיס ולטפיו וילכדכ וסוטקסי סלק "090 לס

 טיע שוריפ
 = איִד נוא זאָנ ריִא ףוא דָנאַּב זאְנ םַעָד ןאָסְג
 =  םָכייִרָש ישר .דָנעָה ערי ףוא ךיִלְדְנַעָּב םּורָא
 = ָףאָנ רַעָד גוא ןּבַעְנְג רַעְיִרְפ ריִא ּךאְר טאַה רע
 = "רפרע טָה םאּו) ןנעו) ןופ טנעְרפנ איז רע טאָה
 = אח ןָנאָז טיִנ ןלאְ ייז יִדָּכ טְגאָזְנ טשרדנא יי
 = ""ָּךאָנ טֶכאַה וד זַא תּונּתַמ יר ןָעְגְ ריִא וטְסאָה
 " 5 ל הָתַשָאְי דקְִ חמ) :זיִא איז רֶעְו) טֶּויִג טיִנ
 "ְּבְש טאג וצ טקובנ נוא טיִנקיִנ באָה ָךיִא וא
 םעָר טבל באָה יא נא םְֶרְּבִ יִנּודא יחל יי תא
 :תַמִא רב ית רש םֶהָרְבַא ראַה ןיימ ןופ טאג
 : תחל גַעוְו ןָטְכַעְר ןיא טריפ ףיִמ טאָה רע סאוו
 ןייִמ ןופ רֶמְבאָטִא ןָמעָב וצ וכל יניר יִמָא תב תֶא
 ₪ א תת (טמ) :ןוז ןייז וצ דניִרָּפ סְראַה
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 וא ןמירילע
 כלו

 הָצְרִא וחתשיו

 < * ₪ ןטק ךפופ וכ ו אית

 םיבשר שוריפ
 ראש לא . לאמש לע וא ןימי לע (םמ) +

 וא ער ךילא רבד לכונ אל (נ) :
 םכלו םהרבאל
 ינודאל שיש םיבורק
 ונחרכ לע יכ וננוצרב .יולת ןינבה אלו חריתסה אל . בוט
 . בהז .ילכו ףסכ ילכ (גנ) : ודיב תלוכיהש השע ה'בקה יכ םיצור אלו םיצוד

 ישר

 תונכמ .. ןימי לע (פמ) : סיס .ימ עדו ךגיפ ןיידעו
 ונקמשל כפוו סוקכ כו תוככמ . לאמש לע : לעמשי
 עפל ,, לאותבג ןבל ,ןעיו (כ) :.(ל'כ) .ססלכ0 לט
 . ךילא רבד לכונ אל: ווכמ ונפל ביפס) ןפקו סיס

 טע שוריפ
 טַעוו ריִא בוא דָנּוצַא גוא יִנורַא תֶא תָמָאְו דָסָח םישע

 ריִמ טְנאָזיַל חינה ראַה ןיימ טיִמ תַמָאְ %-: 9

 רַמְכְ ער רעד תש ל ךימ ל בא נוא -
 לאעְמשי ןופ רָטְכעָט יד ןופ ןָמַעָ "לע נוא מיי
 לוו נוא טייז עקניל רעד ףוא רֶדְנא למס ל =
 ןֶסעְוג זיִא סאו טול ןופ רָמְכַעָט איר ןופ :ָמַעָנ
 בל מ (נ : םֶהְרְבַא ןופ טייז עקניל רַעָד ןיִא
 . לֶאּותְּב נוא ןֶבְל טרפְנְעג טאַה רע וא לאב
 רע טאֶה עשר ןעווג יא ןבְל טּביירש יישר

 אָצְי מ ורטאיו רָשאָּפ םער רפ טרעַפָנָעְג רעְירֶּפ
 סורא ויִא טאָג ןופ טגאזג ןְבאָה .אייז נוא רָבֶרַה
 טיִנ ןנעְק רימ ִהיִלֶא רָּבִד לָכּנ אל ּךאָז איִד .ןגנאננ-

 הרש ייח דכ .תישארב

 ינדאדתא תַמָאְו סח םישע םֶכשִי
 % הנפאו יל ודינה אל"פאו יל ודינה

 | = .לֶאָמשד"ילע
 הוהימ ורמאיו לָאּותְבּו

 .ךילא רד לכונ אל .רברה אָצְי
 הינפל הקבר"הנה א :בוטזוא ער
 יִנראְַבל השא יתְתּו ךלןחס
 רשאּכ יהיו 3: הָוהי רב שא
 םהיִרְבדדתַא םהרבא רבע עמש

 :  הָוהיל
 ּבֶהְז ילָבּו ףסָכְ"ילּכ רֶבעַה אוי <

 3 םולקנוא

 .3ביס .ןיִדְב ןוכיתיא
 ינובר סע.םושקו
 יל .יוָח אל - םאָנ יל
 ןא .אָניִמַי .לע יִנָּפְתאְו

 בי תאו נו אָלאָמְש לע
 ןִמ ורמאג לֶעּותְבו בל
 אָמְּנִתִּפ קפנ יי םדק
 ןלכו = אָנְתנַא | תיל
 וא שיב המע .אָלְלַמְל

 לֶלַמ יה .אַמְּכ העבר
 עַמש דכ הוה בנ :י
 תי .םָהְרְבִאה  אדְבע
 לע דָנָסּ ןוהיִמ גתּפ

 קני סדאערא
 ארבע

 ישימח

 םירגבו

 םירוטח לעב
 .ל6מ0 לט ו6 ןימי לַע (טמ) : םוטינ5 םמקמ (סיסוכ5
 סע .כ6ומו ןומפו ל6טמטי 'מיגכ | , ללוכסו תוכיתס סע)

 ביתכדכ בהזו ףסכ לש םישנ יטישכת

 סכוכס י'ע סו פר רבד פבוטס י'פ 5 סוס רבדב ןסמל
 ךירבד .יפ  רכדס 021 'סממ | רכינמ | יסל ל בגד
 ןקלמ .. הצרא .וחתשיו (כנ) :(ל'כ) ג סנמיזפ
 : תונדנמו (גנ) : (ל'3) סכוט סכוטכ לע א סידומס

 ט'ע שוריפ
 תַמָחַמ זַא ץֶטּוג רֶדָא זייָּב ביט < 3 ריד וצ ןרייִר
 הקר חס (אנ) :ףאז יר ןלעוו טינ רמ ןלאז םעְר
 נוא איִז םעָנ ריד רֶפ זיִא הקבר ןונ לו חק יל
 בויווא ןייז לאְז איז נוא ךיִנודֶא בל הָשֶא יִהְתּו אייג ג

 ַטאָה טאָנ איוו 1 יי ָבד רֶשֶאכ ןוז סְראַה ןייר וצ

 םֶהיִרְבְר תֶא םֶהָרְבַא דָבְע עמש רֶשָאַּכ ,יהיו (בנ) :טַעְרַג

 סָהְרְבָא ןופ טְכעָנְק רַעְר איוו ןַעוָיִג זיא סע נוא

 רע גוא ל הא יחפשו רייר עְרעַייַו טֶרַעָהְג טה
 יישר .טאָנ וצ רֶרַע רעד ףוא טקּוּבִנ ךיז טאָה
 ףרארּב ןעָמ זַא ןְָנּורְדַנ זיא ןָנאְר ןופ טְּבייִרש
 רבה אצינ 0 3 הרּושְּב עָטּונא ראפ טאָנ ןּבול
 טֶכעְנְק רָד נוא הקבל ןתיו םידגבו בָהָז יִלְּ ףַפְכ יִלָּ

 עָנָעְרְליִג נוא יל עגרצל ןנוצנ סוא טאַה

 קי" ו

 .הקבר אָה אנ : 'בט
 ליאו רב מדה
 רבל | אָתַתֶא יָהְתּ



 בהיו ןיָשּובל |
 בה מ ּה

 ָ ּהָמָאְל < = אָחּוחַא
 אוה ואיִתְשּ ול אי

 ּותַבּוהָמִע יד אָירְבּוגו %
 רמו אָרפִצְב ומ |

 : ינוב תול ינתְלש
 אָהּוחַא רַמָאְ "הנ
 אָתְמְלּע ביִתְמ מאו
 וא ב ןע אָנְפַ
 ןּכ רֶתָּב ןיִחְרי אָרְסש
 ןוהְל .רַמָאְו ונ לוות

 ויו יִתָי .ןורמאת אָל |
 ינוחלש יִחְרַא חַלְצַא

 ומוקיו

 "< חרש ייח רב .תישארב | ה ל

 1 תנדנמו המכיל ןָתיו םידנְבו 7
 = לתשיו ּולְבאיו 1 .הַמָאְלּ היחאל
 .ונילו ומע-רשא םיִשָנאָה אּוה

 רקבב
  בשח המאוהיחא רמאיניי: ינדאל
 .רושע וא םימי ונתא ק העת רע ת
 ילֶא םֶהְלֶא רַמאיִו יי : ךלת רָחַא
 ₪ קילצה הוהיו יתא .ורחאת
 % -ּוחְמאיו 6: נדאל הכלאו ינוחלש

 | כ

 . < יָנתלש רָמאיו

 איקנ + 3 סירדנ 6 רת6 . זג תוכותכ סימ5 8 א'ת

 אתמלועל = = יִרְקַנ = ורמאו = מ + יִנוּבְר תֶוָל יאו
 ם'בשר שוריפ םירוטה לעב 9%

 : וסויפט .סיו) ס"ס . 'סו יקו6 וכמשפ 56 (ט) : (פויפופס

 .יכרד חילצה 'הו (ונ) ; םביתונב לעו םכונב לע

 יישר
 .וניליו (דכ) : 2 5 םורופ ינימ ומע סיכסמ סידנמ ל
 המָאיו (קנ) <: דחס סליל סכיל סרקמכס סנו לכ
 בכעל ספוכ סיס 4 סיס ןכיק לסוקכו .המאו היחא
 5לקיו) .ומכ סנט . םימי : ופימסו :ךפלפ 61 :ב
 כ'י ןמז .סנוסכ> ןינתוכ -ךכמ "וסלוסג .סיסס סימי (סכ
 וא : (ןכ סוכוסכ) \ סימיבכקב מנע 5 םנרפל םדה
 סיטקבמס ךרד ןיס פממ סימי ק'סו סיקדס "י . רושע
 : סזמ סכוכמ וכל ןס סגלס ₪2 טפו טעומ לכד סקבל

 מכס ןכ ןסכ  ף6 ןוכסכ- ספויו כיקכ ימג ףסוו 1כ3] 9ןכ6ש | =
 ט"ע שויויפ

 הקבר ּוצ ןַבַעְנְג טאָה נא רקיִלְק נוא ל
 רע סאו זויפש עסיז נא מ אֶל ָהיֶחָמְל ןַמָ תונְדְנמ

 טאָה לֶאְרְש ץֶרֶא ןופ טֶבאַרְבַנ יז טיִמ טאָה
 ; רָטּומ רוא וצ נוא רְֶורְּ רוא וצ ןֶבַעְגִג רש
 ווָז ןגא ּוגיִלְו ומָע רָשַא םיִשֶנאָ ה הש ולבאיו (ךב)

 סוו ןנאמ יר טיִמ רע קנט נוא ןֶכעְגג ןֶּבאָה
 מקו שְניִטְכַעָנְג ןֶּבאָה נא םיָא טימ ןעְטְנ ןָגעַנ =

 רפא איִרֶפ רעְר 4% ןאפשג ףוא ןַנַעָז בוא

2 0 

 .חתלצה רקיע חז ןיאש רבדב רוחיא אהיש הצור .ה'בקה ןיא

 קמ טיל טָה טאג נא יכרדהילנה כ מאז טיב

 = תשא הלאשו ביתכו 'ונו הדעצא בהו ילכ אצמ רשא שיא
 םתמשו תולמשו בהז ילכו ףסכ ילכ התיב תרגמו התנכשמ

 םימכח יתפש

 < יפט 0 סמ 0 דכע .סיסד ןויכ תמויקסמ 5 סיס

 - הק וכממס
 . ולסומו < סרעקכ קומס סַס ןקונ סוס כ ב ב : סכפפ
 ויגפכ סשיוו כיקכ ןסכד רבדב סגרו 605  ידכ וכ ויפע
 רפ ?כו6 63 רמסו לבד 5 טיגכס 5וסו ןוללכ רגסילו וקימס)

 | : = .לחקימ סאד זנּוא םימ ןמאז לאו אוז ר שע וא םיִמָ 2 שע שוריפ

 "  ף לא איז םִשְדָת ןֶהעָצ רֶדוא געַט ראי ןיא
 = איז טעַ אנ רֶד ךלק רצ גְנּוריִצ רי ןָייִרְ ֶ
 = ןָבְלַוו עונג לַאּותְב א יו טנעְרפ יישר .ןייג
 < א ץּורית רֶד .טרפנִעְ ןּבאָה רֶטּומ רע טיִמ
 0 אלמא ןמוקנ זיא ןיוז .בָּכַעמ טְלאווְג טאָה רע
 | וְמאַת לא םֶהיִלֶא רפא וו :טייִטִנ םיִא טאָה נוא

 < ףמ טֶלאָז רָא שֶגאָזִג אייזוצ טאָה רע נוא יִתא

 נוא ּףיִמ 0 הָכְלַאְ 6 גַעו)



2 4% 

 "יבלתה הילא

 . ג סיתפפ סקכר סקסו אית

 םיבשר שוריפ
 בכעתהל הצרת םא . הרענל ארקנ (זנ) : בכלתי םא

 ץרא ךרד . ךירבדכ דיל דימ וא ונירבדכ רושע וא םימי =
 ורמא כ"פעא הז גוויזב ץפח ה *"בקהש פ'עא רמולב ןִכ אוה ./

 םימי רחאל רחא םדא םע וא הזה שיאה םע יכלתה הל
 םינש הלותבל םינתונ ונינשש ומכ אוה גהנמש רושע וא
 יניא . ךלא רמאתו (חנ) : המצע תא סנרפל שדח רשע
 יפלאל ייה תא (ס) : ימצע יטושק ליבשב בכעתתל ששוח

 םימכח יתפש :
 סס 5כו סכעקס ךפלמס כככ ןכ ןותכו יככד יקרכד 6

 ליעל .תסו ססד 1 : ות6סמ תמו לכ6ו 36וקב ינפ) סומ
 כופכ סמכ עד ד : רכרס 62י 'סמפ לכינו 'ןגו לכזמ ל רמ6-

 סע :יכלפס סקופ 960 סס סד ןכ ו ןס כוחכ 5 6
 סנסנ קסניל סכלכס 6סד ךערו עקנ ךכל ך :ס "פרס ₪

 636 סכלכס לכ23 ספיס 5ל 5וסו 05 כיקכד | ₪ 2 |
 1 סכ סקכז סמנע סיס 1062 יוס 0 סכוז -

 ט'ע שוריפ
 סאְר ןֶפּור רֶמאָל טנאזג ןֶּבאָה אויז נוא ה ,
 ןגאַז טעו איז סאו ןנָעְרַפ אי ןלעו נוא למ -

 ויִא ןנאד ןופ טּבייִרְש יישר . לומ ריָא טיִמ ףורְד
 רָטְכאָמִא ןכאַמ הָנּותַה טיָנ רעק ןעָמ ןֶנְנּורדינ
 היא ּורמאיו הקבְרְל וארו חנו לו יִא טיִמ ראנ

 ריִא ּוצ ןְּבאָה נוא הקבר וצ ןמּורנ ןֶבאָה יז נוא

 טיִמ ןייג טֶסַעְו וד בוואי הוה ה םע נלתַה טנא

 טְנאָזו טָה איז וא לא רָמאתַ 5 ןניזאר ם
 לע טיג .טעָו :ריִא ּוליִפָא :

 א הָחְקנַמ תֶאְ סֶתְוחַא 9 תֶא ו

 ןנייז ריִא טימ ה רמפל רע

 . = = החשייח דב תישארב

 ל דיתַא הֶלאְשְַו ?חשל רענל אר אָרְַ
 ₪ ורמאיו הקברל ופרקיו ₪: היפ |

 הזה שיאה"םע
 ""תֶא וחלשינ = : לא רָמאְתַו
 "תֶאְו הָתְקְנִמ"תֶאְוְתִחַא הָקְּבְר
 וכְרְבִיַויוישְנִא"תְֶובְהְרְבִאדִבִע
 תא ונתחא הָל ורָמאַיַוהסְּבְרִתֶא =
 ףעהז שרייו הָבְבְר יפלאְל יח

 הסבר םֶקְתַנ יי :ויִאְנש רעש תֶא |

 ל 4
 ןידָה אָרְבַּ ₪ :ילזיתה
 ו לייא תֶרָמַא
 הקְבִר תי וחלש טנ
 תק "תַ ןוהתְא
 םֶתָרְכַאְר -.אדְבְע תו
 וכירַבּו ס : יהורְבְג תי
 ּהָל .ּורַמָאְו הקבר תי
 פלאו תַא אָנְתָמִא
 ִָּב ןותריו .ןוברלו
 : ןוחיאנס : יורק תי
 חבר תַמְקְו = אס

 אהתמלועו היתרענו
 םירוטה לעב

 1 360שיו ססמ תדל ךכסט זמככ סטמ ת"ס . סוס םילס סט (םנ)
 סיסי סכ למסנט ספכ יכזס רמיפכ ס'כ 'מיגכ ויס , ייס ת6 (ס)
 | סכלמ וסיני סינס| סכככ יפ565 ייס 'כמכ 'ר . סכככ + ךטרז
 "ורמלט .ךיתתנ סדטס םמנכ סככר ופודכי סכככ סכמ ס6מו
 : 'וכו סדסס קנ5כ סככל\ סככר !סיגי כוכב םקו6מ סיססס ס)

 םהב רמאנש םינבה םתוא ואצי ךמפ . ךערז שרייו הבבר

 וייר

 פס ג ןיסיטמ ןיפכ ןלכמ . היפ תא הלאשנו (מ)
 , ₪ ףמאתו :(םנ) :: (ל"כ) :סתטדמ 096 סססס
 יוה תא (ס) : סטופ סכניפ ספ  ףסו ד יממעְמ
 .רמפנט סכמב סקופ ונכקס ךערזו קס . הבבר יפלאל
 ."'ונו ךעלז ₪6 0ככ5 סככס סילומס לסכ ססלכסל
 2 ספסמ .69\ ה ךממ עלוס ופופ ססיפ כ"י

 : ט'ע שוריפ
 .ךּוא הָקְכְר תֶא וכְרָכִ כ :ןָנאמ עָנייז נוא םֶרְרְבִא

 ןָּבאַה יז גגא הל ורסאנ הקבר טֶשְנַעָּבִג ֶּבאָה ייז
 -רֶעְזְנּוא הָבְבר יִפְלַאְל ייָה תא ּונָתחַא ריא וצ טְנאָזג

 ןֶהעָצ :נוא רָטְניווט וצ ץינ טֶסְלאָז וד רָמְסעְוש
 יד טְאָזג רי ןבאַה ייז טֶביירש ישר .רֶטְניִזוט
 יםַעְד ףוא סֶחְרְבִצ צ ראו טנא זיא סו הָכְר
 < אז רָרְניִק עניי ןרעמ לעוָנ ךיִא הָירומה רה
 = שו תֶשֶא עְרְדְנִנַא ןופ טינ נּוא ריר ןופ ןייז סר
 שרי ל ו עני נוא ויִטְנש רעש תא 5



 היתרעגו \

 קחי בס :ל לוהק ך
 אָריִבַמ יהושממ אָתֶא
 יזחת ₪ אממ ל הֶאְלִמְד

 עד 5 בזל אּוהְו ה לע
 צי יפת גסְיאָמרְד
 לןפמ ל אָלְקחְב אצל
 יהוניע תק אָשִמד
 ין אילַמְנאַה יאזו
 תי הקמה תַפְּ דס
 - תָ תזחו אָהְנש

 קח

 ןיכוכיפ חס תוכלכ סנכתו א"ר תנובר תאו

 םירוטה לעב |
 קפל 691 .סיכ . ךופסו = . ,כגכס ..ןכפכ = 3 /6ו0 (בסץ

 : = סולדי = סילסיש | סלולס ולמ6ס סמל זמכ  סרטל :םומג
 161 סמכמס | תכפס ןקס קסליש ונייס . סדסכ סופל (גס]
 ךיפ6 ריסמ לכ ל5פפי תלו לט ביפכד .וכייסו סקככ 15 סנמדוכ
 םוגפל : כוט = 65מ .סם5 65מ ביפכד סָע6 .וגו וסד ומ סעל

 םויב םשמ אבש

 חיש לכו. בָיתכדכ .. .הדשב :חושל. קהצ*

 יישר

 כנס .סיכס ךיסע , יאר יחל ךאב אובמ נס
 . בגנה ץראב בשווי : (ל'כ) סנטםיפ וינס ססַַבַס

 סנכס ססככ6 ספמ עפוו למסנש .ר0ב ופוסל .כולק
 פמקנפ רסכס סיס ספו רוכ ןיכו סדק .ןיכ :כםוו כננס
 ןופל (כ'כ) חושל (גס) : דלכ ןיכו .ר שדק .ןינ סנס
 ארתו (דס) : ומיס ךופטי (כק .סופסמ) .ומכ ] סלפמ
 (סקממו ל'ס) .פסופו חח לודס ופול סתקכ . קחציו תא
 ןכס) סמנע סעימסס . לפתו : (ר"כ) | וינפמ
 סעיגס סלו ץכ6ל סמלע קספס סניככסלו ומונלפכ מ
 סיו (חכ .כ"ם) יניכרפ ךדכ סג .יעס ומכ עקלקס דע

 וכ .(ז5 סילסת) ו .סמודו ןכ65 ספומ "ל ןיככסו םיממ =
 דע .עינו = 05 .ךכס) סכו ספ :טמולכ י למוי 65 לופי=
 : ןכסס לט 5 336 סלפנ )מגס כג לעמ .עמסמ 36 ןפמ) +

 ט'ע שוריפ
 ןנעַ ייז וא ןלמעק יר .ףוא ןטירנ ןִנעַז יז וא
 נוא ליו הקבר תֶא דבק חקיו ןאמ םעְד ָךאָנ ןֶנְנאָננ
 : ןֶגְנאָנִג זיִא גוא הקבר ןָמּונג טה טֶכעְנְק רַעָד |
 ל .רָאְּב .אוגִמ ןֶמּוקנ זיא קח נוא אב קֶחַצְנ בס

 יישר . יאר .יחל ןֶנּורְּב סִעְר ןופ ןַמּוק וצ ןופ

 לאז רע רֶנֶס ףאָנ ֶנְנאּגְנ יהא וי קחְצט

 .. הרשה

 חרש יח דכ תישארב

 םילעופ םישוע ויה המ עדוי היה..אלו .אוהה

 = 581 שיק

 = םילמגה"ילע הנבכרתו
 דָבַעְה חקיושיאה יִרְחֶא הָנָכְלִת
  אָּב הצו 5? ףליו הקברחתא |

 בשוי אוהו יאר יחל רֶאְּב אוּבְִמ
 = חושל קחצי אציו = + בג ץֶרֶאּב :

 = נע אשיו ברע תונפל הָרשְּ
 אשתו די :םִיִאְּב םיִלָמְג הָנהְו ארו |

 | קצת אָרַתו היֶניעְתֶאהַהְבִר
 לפתו

 .!  סינכוכ תרוכע חפ סיתספ וכ תוכרב קחלי ניו .תי

 םיבשר שוריפ
 ;.היביוא .רטש תא ךערז שרי הרדיקע | תעשב
 ומכ , אובט אב קחציו (בס) : א-ק ןועמש רב ףםסוי 'ר
 "הכאבמ אב דבעה אבש םויה ותואב קחציו . המודס הכאב
 טשש בגנה ץראב בשוי קחצי ירהש יאר יחל ראב לש
 עסיו ביתכו , רוש ךרדב ןיעה לע ביתכדכ יאר יחל ראב
 יפלו רוש ןיבו שדק ןיב בשו בגנה הצרא יםהרבא םשמ

 אציו (גס) : םיסדהפו תונג םיעטונ ויהו . ולש

 =  שוריפ והז

 / תרשב ותויהב ואו וילעופ יניינע תוארלו תונליא תעטל רמולכ

 םימכת יתפש
 םכגמ ססינט לע סגכקמ סוגכתסד לוס 6דמ רוסו דלכ ך
 םיס ספט כותכ דסלכו ננס 0535 כופכ ססמ דקסכמ כחסמו
 ")עד סטקו 1: 06כ ותוס) כוכק כגנס ןרפכ :ודמל רלכס
 ל יכ ורוק תופסופסו , סדככ חוט) ומכ 'יפ מיס ךופסו
 םוספ סולר .סוכמש רססס יכג .ונילמ רסס לרמגס  תייגוס
 ןוכ 5 6 ןסו כיתכו סקדס 5 ןמופ יסיו כיתכדמ סקד5
 סישב 5יכמ :גלכו 'וכו ןפכ ף6 סיקיד; סקס סע סוסדסל
 67  וכול5 וסיווכסד ל'וו . ?'ג 6 לכ6 . וכו רפססמ
 לנע) ספפס .כיסכ ליעל 6סד .סלפפ 5)ו רוכוד 5'ס סתסע
 פכסמ 161 עכק סנפפ כ'ע 535 רכיד ימ סט סדסכ סוטל 6
 תונניסס ןיכ לייל ךלכט רמולכ םוכ קוככ ןוכנמ יוס ,סוצ :-)
 : םסד ך : 3 םרסמ ל"כע ןסיס ךופפומ סוסר םיכמ ס"מ סדמכס

 "1 3מגס לעמ ס)פנע קמו 0ןסמ סעדו ךליס ןכ
 .לופתו 16 לטגסמ  כוקכ לו למגס לעמ לופפו גיפכדמ ט
 ל 0 ךלוסו טרפמס ופכ ךרס) ךלטוו 62 לופיט יפ לע ףס "

 טיע שוריפ
 = ָּאקְחְַ גוא ברע תּוָפְל הֶרָשַּב ַחּושְל קָחְצַי אציו (גם)

 = = /שֶבאַנ רפןאָט וצ הֶלְפִת דֶלַעָ ןיא ןנְנאנ סורא
 < ןינוא עני ןָבוהְג ףוא טאָה רֶע נוא ייִנ.אָנ
 ןילמעק וא ןהעזג מאה רע נוא םיִאָּב םיִלַמג הנה אר
 גוא קֶחְצ תא אָרַתַו היניע תֶא ז הקבר אָשּתַו (דס) : ןמּוק

 - ןחעוג טה יז גוא ןינוא עַרָיִ ןיִּבוהְג ףוא טֶה הקבר
 זיארע זַא ןהעזג טאָה איז טְּבייִרָש יישר .קֶחְצָי
 זמ לופו טְרָרְנּוו :רפ םיא ףוא ךיז יז טָה רֶרּוהַמ

3 . 2 
0 
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 . 5 ק': ספיניו א"

 םיבשר שוריפ
 ויבָא ילמג םה םא תוארל םתארקל ךלהו םיאב םילמג האד
 יפל תועינצל . למגה לעמ לופתו (דס) : ךבעה ךילוהש
 שרפמדכ אלמגד אתותעיב םושמ שיא ומכ .תבכור התיהש
 ןָכְו . ןכ רול 'ליגר קיהרמ ,. הזלה . (הס) : םיפב
 רמוא בורקב םדאשכ לבא אב הזולה תומולחה לעב
 םיסנ ועידוהל , קחציל דבעה רפסיו (ופ) : הזה ערה ןמה

 תחש ייח-דפ תישארב

 "לא רמתו יי :לֶמָּגַהלעמ לפתנ
 ףלהַה הזה שיִאָהיִמ רבע
 דָבַעַה רָמאיו ונתאְרְקְל הרש
 : סָכִתתַו ףיעצה חקתוינדַא אוה
 י"לָּב תא .קָחְציִל הָּבַעִה פסו <
 :השע רֶשֶא םיִרְבְדַה
 "תֶאחַקיוומְאהֶרָש הָלָחאַהְקַהְצְ
 ָהָבְהֶאַ השאְל וליהתו הקבר

 םולקנוא |

 אוה .אָּדְבִע רמָאו
 תַביִסָּ ינובר

 : תַאיִסְּבְתִפְו אָפע
 אָרְבִע יעשו וס
 אָימנְּפלָּב תי קחציל
 הָלָעַָאְו זס. + דָבַע יד
 אזחו :אְָבְשַמְל קָחְצ
 אָהְדְבַש ןינקמ -אָהְו
 ּהָמִא הָרָש יִדְבְִּכ

 , ך

 ביס | םורוטה לעב
 סיפכ ןמלי כלע תטפל סיסו ךדיפו 620 סרוכמכ 'כ .כרפ
 סמנמ 620 ספד סלעמלו סקנמס ןפ סילָכּוט 3'זק5כ סע זמכ
 ..ספכיו ((ס) : סמכמ ימנ ספס ף5 סמכמס תלפת ןקת קליט
 סטטקט דמנמ ד"כ סנטו כס כיפכ\ םיט6ככ 'פסכ סכסמכ 'כ
 פומוקפ סנומטכט ופכ  סכוכמכ 'ס . 950 : סיטופק ך"לכ
 היכ | ןוטסמ .םיכ ןוטכג כו סניס לגלג ןכסמ סניכש ספלש
 ךכש ךכד . ססלכ6 ףסוי! סש65 5 יספו : 5כ5 דיקטל ינש

 האב 5

 םהנוו

 פיכ6ד טמט סילכמ לקד :פככפ 'ייטמ .יפכפ ןיתט וקמלט וסז 6"ד , קכח5 סיס סדוק סליטי סיככ 19 ססינסו ופסל קפמס ימש
 ךדיסו| כס 'פמכ '3 . סכססיו

 םימכה יתפש
 ךכ .לעפנ ןינכמ .ןכט רסלמ .סכועפס ןינכקמ ןסש כ :

 ג'נוכד ל : למפמ סלועס -ם)כקמו ת)עפתמ .6וס סכתקו למ
 סנס6ס 936 סרס) 5וכ קוכד 3067 ומ5 סלק ?06) ליבי
 סוטנסש תו5מ 'ג דגנכ 6( 'ג) ב: 6יס .סיטפ) .יפנפכ וכד
 . קומד. כג סקנדס דגנ , סויולפ סכככ ס)מ דגְנכ ,ןסכ ומ
 סתוסס סכסט תפודק דוככ) .וסזו סנוקפס גג. 6וס רוטק מ

 6כ0 לכ6 סלטכ .כ"ע ככדכ סיולסס סכס6 סקיס סקס ןונמ6 סכסלו ך : ניכ6 65 וסישז

 יישר
 רכקפו ומכ לפפפפו ןופ . םכתתו .(ספ) ; עקכקס
 סיפנ ול סלג (ר'כ) .דבעה רפסיו(וס) : לכפסו ב
 :וסנפקב סקככ ול סנמדוכפו ןכטס ול סנפקס וכ ופטנס
 יס וטו סלללס ספני . ומא חרש הלהאה (זס)
 ןמז לכפ ומס סכט ל סמגוד .סיטענו רמוטכ ומה סרב
 סכרכו כמ בבעל .ש'עמ .קוטד כג סיס תייק סלממ

 ..נאָלְמנ לעמ תַעְבְרִתִאְ
 = מ אדְבעַל תֶרָמִאַּו הס
 'ךלהמר יִכיִד . אָרְבּ
 :אָנְּומְדְסְל \ אָלְקְּ

 .לכ לס ךלד .ומא ירחא : (כ'כ) וכזק סקּכב תלכטכו וקסק ספמעמו מ לסלס לע רוסק ןנעו ססיעַב סיוממ
 ט'ע שוריפ

 ןָשֶטיִלְג וצ פאר ןֶבּוהְג ןא יז טה יז נוא לפע
 טה איז נוא דֶכְעֶה לָא רָמאהַ (הס) : לימעק םַעַד ןופ

 הָדָשַב ךלוהַה הוה שיאָה ימ טכעָנק םַעְד אוצ טֶנאָזָנ
 ןיִא טיינ סא ןאמ רֶניִזאָד רַעְד זיא רעו ּונָתאָרקַל

 רָע ןוא .יִנודָא אוה דָבַעַה רמאיו זָנּוא ןינעקא רֶלִעַּפ

 חקּפ ראַה ןיימ .זיִא רֶע טֶכַעָנַק רַעָר טָנאָיְג מאה
 ףוט טייִרְּפָש סעד ןָמּוננ טָה איז וא סָּכְמּתִנ ףילצמ

 לָּכ תֶצ קָחְצַל דב רפסינ (וס) + טקעְרּב יז טה נּוא
 טֶכעְנְק רֶדטְלייִצ רד טָה רֶע וא הָצ רש םירבדמ

 יישר .ןאָסְג ה רע סו ןיכאז יד עָלַא קֶחְצַי ו |
 סאו .םִיִכָג יד טלי רעַר םיִא טָה רע טָבייִש |

 םֶהִיִא וָא דָנֶאַל סח וו םיִא וצ ןאָמְג יראו יא

 .ט'ע שוריפ

 יז טֶה הָלְפִת ןייז רוד יונ גוא ןנְנורְפשג ןינעקצ
 חצ האיבנ זס + ןיִסאְרְמִג הקבר

 סרעומ ןייזןיא קָחְִי טבאַרְבְנ איז טָה רע נוא
 מא הרש הלחהאה ק

 0% דז דצ ד

 : טָכאַרְּכְג יז טאַה רֶע יונ טּבייִוש ישר . טֶלַעָצַג
 רָמּמןייז וצ דייל ןיְראו) יז זיאןיירא טֶלעָצִנ ןיא
 טָועְלפ מבעל טָה הרש זא ןמז לָּכ םּוראוו הרש
 - הרגו זי תּבַש בר יא ןופ ןינעְרְב כעל
 דקל גוא גיימ ןיש ןיינ ְעָלְּפ הָכְַב יר וא
 :אי נוא טֶלעָצְנ םעָד ףוא ןדנובג ןא ןייז עַל
 .נוא רעה ףוא ץֶלַא סָר טק ץיֶבְראָמָשְג זי יז
 וא ןיכאז על יר יז יִּבאָה ןָמּוקְנזיִא הק יו
 ך טדצנהה אח וא כהאו האל יל יהתו הקכר תא הקר טרעקנ



 ש סא

 הרש יה רב תישארב
 א כ |42 1 כב דש

 סָהָבְבַא .- יסואו א
 ּהמשּו אָקְַ במת
 הל תילו ב ָב : הָרּוטְה

 תב שקי תמ ןרסז
 תג .ןידמ  תּ :ןדָמ
 : חש | .תנ = קּבָשָ
 אָבש תָי דילוא ןשקוונ
 ווה דד נבו ןדד תו
 ןינוכשלו = = ןורישמל
 ןיִדְמ יִנְבּו ד :ןוגנלו
 ףונחנ רפה - הָפִע

 דד ינו

 םירוטה לעב ה
 סקנ%'סמכ '2 | .סחכיו : סנטכ 52 ןכ לט רכדכ סיונת סעו6 =

 ישר
 סקמספו 1 555 6וס ךולכ ספייק סד6 לט ומסמ ןמז

 לנס וז (ר'כ) . הרוטק (6) =: ותקלכ סקנסמ פוס |
 ל סיטעמ = סיפלט סש לע | סכוטק \ קסלקנו
 ספלפט סוימ סד6ל ע סנוודוג 5לפ סספכ סכפקשו ₪
 ינסכ ספ . םשוטלו .םרושא .(ג) : ססרכספ
 וכשמ כ ןיס סולקנו6 לט סוגלפו . (כ"3) םומוס פ
 תילו . סנקמ ןוט) ןיכיקמל םכוסס) , 50קמס ןומ) לע
 תוכיק וגנ ילס םידוסי .סניקס ףללס ינפמ ןכ -וניסש
 תפוס .ומכ סטפלכ ף'לס קפסוקנו ף'55 סמסרכ ןיפט
 ןמ וסט ןמפ ךוס6 :ופכו סילגל .סכנ ןמ 'פוספ 6
 סיכופפמס סילסס ילעכ סס .םשוטלו :פכפו קנס
 6 דיפל ןכמ ןלפס לכ ספ לע סיטוטנ סנסו (5 'ט) כמופ סוס ןכו וקדפס ילססכ .םיס- סיעסוכו סנו 5

 טיע שוריפ
 בייווָא וצ םִיִא וצ ראו איז נּוא הקבר מג
 ּףאָג טְסיִיִרְטג ןיִראו זיא קָחְצַי א מא יִרָמַא קח
 רַעָד ןופ גָהְנִָמ רַעָר טֶּבייִרְש יישר .רַעָטּומ ןייז
 שטְנעַמ םַעְר ןופ רעָטומ איר ןמז לָּכ זיא טלעוַנ
 איז זַא :נוא ריִא איב "ליו רַע זיא טבַעָ 2

 : בייונ ןייז םיִמ :טסיירמג רע טרעו) טּבְראַטש
 הֶשֶא חק טֶרַעַמָנ טָה םָהָרְבִא :גוא בא סו
 ןָמאָנ ריִא וא ביו ןָמונְג טָהרֶע נוא הָכ

 ראָנ רֶגַה זיא סאָד טּבייִבְש י'שר

 וסן וז טק הס

 םהניו ב
 יה

 + הרוטק 7
 תא ןרמתַאְו ןשקייתאו ןרמז

 : הָרּוטְק = יִנּב ןיִלֶא לָּכ הָעדְלאְ עְריִבָאַ

 קיד נוא זס ינו (ד (ד) : תומּוא יד ןופ עטצלע שמ

 ּ שש ל 1 ץ קי / 0 + ל .

 / 0 . ל 7 ב

 י** קילל 2% = 9

 |39 בק
 8% ₪5 ה

 ה 5% יִרָחֶא קָחְצָי ה
90% 83: 6 

 .הָשֶא חשו םהרבא ףסי *
 "תא ןל רלת ב

 : חושד"תַאְו קבשי"ידתאו ןידמ
 < הדזתאו אָבְשַתַא דלי ןשקו :

 םשּומְל םרושא ויה
 - לפעו הפיע ץדמ ינו ד : םימאלי
 < הלא" הָעַדְלִאְו עַדִיִבָאְו ךנחו
 .כק סיחנז ספ ק"ג ססיכ6 ףסיו את

 בהיו

 םיבשר שוריכ
 . ייפל , הרופק (א) : איה ולומ תב יכ תערל ול ושעגש

 2 םימכח יתפש
 < 5 מכ ודי) סליכמ סכסטס וכ סעלפ רסע) סתדנכ סכוסז
 6 סמ) ספק 6 ם/ :)") ומ6 וכת5 כ'36ד ]| : טדקס
 0 ןוכמלס "מנו סמתפ סלטקטו 'יפ ס"מ סלטק ספו סרק
 1 'טמסמ , ןוט6כס 'ופ םרופ ןכל סלוטק .סתוכק) 15 סיס
 סתוסט )'5 .סוכ5 תוכ ינולגל סכזמס י"טכיפד 5סו (6'ג) ע
 סר תיכמ סדרענס ןויכ סכנסד 'וכו ולולג) כוומל סתעדכ
 :סנככ סטענט סכס סתלכטכו 'וכו סנממ וינפ ריקסס ווס)6 סג
 . ותוטכ יפנכ תפקמ סמ5ע ספיטוס 59 ךסנמס ס) ספ גנטו רלככ
 5 ₪ | :סכוטפכ סכזת סנס ס) סטענט רס6ט כ 6 'גסו
 כ'פ6ר .יטטסכ ןכו סיכיט6סס 32. יגל וסחייס) וינכמ דק6ס
 סיטוטלו סיכוטס ןדד ינכו כ'נ6ד (6'ג) . ל"פכמ שוטלו רומ6

 ל

/ 
2 
 ו

 ט'ע שוריפ
 = "ץפ רייִשיִנ פא ןיִראְוו זיא איז פוָנ גאַט םַעָד ןופ
 < "זיא םֶד הֶרּוטק ןיִפּורְג יז ןעָמ טֶה םורד םֶהְרְבִא
 - ינוב ן ןעוַונ זיא יז רָמולְּ ןידנּובנ ןָא ן ןושלא
 רם גצ ןֶנּוויִנ טָה יז נוא ול דל (ב  :םֶחְרְבַא וצ
 : ַחּוש תֶאְו קָּבשַי תֶאְו ןירְס תאו ןדמ תאו ןשקי תֶאְו ןרמז תא

 יבש תֶפ ןָנווָנ טֶכאַמְג טֶה ןָשקָי נוא דלי שלנו (ג)
 םירושא ויה ןָרָד ינו ןרד ןוזא נוא ודה תא אָבִש ןוזא
 עונג ןינעַז ןרד ןופ רדניק יִד נוא םימאל םיּוְל

 ירְןיסייהְג באה וזַא םיִמְואְלּ םישוטלו טיִרּושא

 . ל ןיןוש
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 תמי עונו
 :ויִמעְילֶאףַסָאיו עבשו ןקז הבט
 ./65 ןירנסנכ סישגניפס יננלו . 65 ןירדסנס פסרכ6 ןפיו א[

 םיבשר שוריפ
 . תונתמ : הרוטקו רגה . םישגליפה (ו) :רגה א טשפה
 ויתולחנ וינב ושריש . םדק ץרא לא המדק : הברה ןוממ.

 םימכח יתפש
 כככ סו לק צ : 'וכו סש 505 במפקד ויס 655 "עכמ-
 ןומוו .קותכ ןומלמ "ופ יקיפוודו . קחניל ו .כס5 לכ .ןקנ-

 רפולכ י6ק 505 51 ןכ .פוקמ 'ג 0 ס'כקס סו רמולכ
 רככ 13 ןקנכ סיסכנכ 1016 קיוחסט קפמויק סנפמס =
 : יקמלמ רגס 555 תורסלס וכפל 5 רפול ןכ ; "+
 לוע) 50 .כגס נאס 520 בוקכד טגנפסמ !'פ) לד ִר
 סכוקכ ס) סיס ופ> ס6 .ס) וכקד 607 )'ו| סט6 ס) לק
 סכוכטל ₪96 סמקל 5% צ'ו טננפ .ס) וכקד 601 סס6 ומכ
 סכוכפ) רמולכ סט ג)פ שג)ופ לו סיככו סולפ) )ו 5מלמכ-
 ספ ג"'6 סידט ספעמ "פ ₪ : ק"ודו סוכר\ .סילפ) 6%
 ויכי = 52 וללס סינכד סיס עדויד סלפועכ ורוכוס) .סופטרט <
 50 תו: ל'קו סלסע סכ ססל לסמ 52 ךכל| סכסעכ ל 1

 שע שוריפ
 הָעְרְלַאְ עַריִבָאְו ךּונחו רָפִעו הָּפיִצ ןיַמייַהְג ןֶּבאָה ןירמ ןופ |

 קיל , רָשָא לָּכ תֶא םהְרְבַא ןתיו (ןך) : הרוטק יִנָּב הֶלָא לָּב

 וצ םיִא ּוצ זיִאסאוו ץלאו ןיִּבַעָנִג טאָה םָהְדְבַא נּוא
 סֶהְרְבִא וצ טְנאְזְג טאָה טאָנ טבייִרְש שר . קָחְצָי

 ןָשַטְנעּב ּוטְסִוו ילו טסַעְוְו אּודןיִמַעְוְ הָכְְּב הו
 םיִָלפַהיִּנָכַלְ 0 יקחצי וצ טרפנעג רּביאַסֶדרֶעטה
 רַעָביַו ספייק יד ןופ ןיז יד וצ נוא סָמְרְבַאְל שא
 ןיֶּבעָגְג םֶהָרְבִא טאָה תּוָּתַמ סֶחְרְנַאְזַתְנ םֶהְרְבַא ןגפ

 טָה רע נא הָמְדְק יח ונדב - קֶחַצָי לעמ הל תו נָתַמ

 הרְזִמ ןּופ רנאל םּוצ סת ץרא לט 2 ןיק ו 0 ךאָג טֶה רע א חצי ןוז ןייז ןופ טקישנ קעונמ איז

 2 .הרש לה הכ תישארב

 תא םהְרבַא ןתיני : הרוטק יִנָּב
 ינָבְלְו 5: קַתְצָיְל .ולירָשָאְּב
 ןַתְנ םירבאל רַשֶא םיִשְגליִפה
 לעמ ..םחלשיו תֶנָּתמ םַהְרְבַא
 ילֶא הָמְדְק יח .ונְדועְב ּונְּב קח
 ייחיינש ימי הלאו ' : םדק ץרא
 הָנש תֶאְמ .וחְידרָשֶא םֶתְרְבַא
 : םיִנָש שָמָחְו הָנָש .םיִעְבְשְו

 הָביִשְּב םְֶרְבִא .ת

 וָרָבַא בַהִו ה
 ינָבְלו \ : קַחְציל .הליד
 : םֶהָרְבָאְ יד אָתְיִחְל
 | ןנִמ םֶהְרְבַא בה
 | חצי לעמ .ןוגחלשו
 םיכ אּוהְ רב הר
 23 אַמּודיק
 ימי ןִלָאְו ז + אָחְניִדְמ
 - אָיַחַּדַהְרְבַ ייח ינש
 שַמָחְו ןיעבשו .הֶאַמ
 תיִמג רינת חןינש
 אב שיסב םהְרְבִמ
 ןימי עַבָשּו = ביִס
 : מעל שיִנָּבְתַאְ

 . ורבקו

 ורבקיו

 ה'נקה ול רמאש ומכ . הבוט הבישב (ח) : םש ול שיש
 אלש הבוט הבישב רכקת םולשב ךיתובא לא אובת התאו

 יישר
 (ר'כ) וגו םהרבא ןתיו (ס) :(וזכ וז קופלקפמ
 ססלפ6ל ס'נקס ול כמסט צ יקיסויד םֶכְרַב סימסנ ר'ל
 יפ ספ ךככל .ךדיכ .םולוסמ | קוקככס .סכככ סיסו
 .םישנליפה ()) .: קקליל סכסמ סקלנסו סגלקש
 לוס .תס5 .שגניפ 590 ססיס למ ק גיפכ לפס (ר'כ)
 סל .ר .סיטנליפ , סכוקככ סיטנ . סלוקק ליס לנס
 סיסנליפו סיטנכ (סכ 'ד ןימדסנסכ) ןניכמסדכ .  סכוסכ
 ספ .טיסוככ "פ . תונתמ םהרבא ןתנ : דודד
 וע ןקינש ספ ל'ד ,(55 סט) ססל תת לסמ סלמופ ש
 ססל ןסנ לכס 2 ונסנט סונפמ ל6שו סלמ .סודוס לע
 םיעבשו הנש תאמ /(() : סספ םונסיל ס5כ לט

 טיע שוריפ
 : זיא סאד גּואיִח רָשָא סֶהְרְבַא יח יִנש יִמָיהַלְאַו () : טיוז

 וע םאוְוםֶהְרְבַא ןופ ןיראי איר ןופ גאָמ ּבַעְל יִ
 וא הָנָש פיענשו ראו טרדנגה הָנש אי טּבַעְלְג טָה
 טבירשיישר ,ןיִראָי ני בוא יִנָש שמו ראיגיִצְביִז
 - ןעווג טָלַא וא םֶסָרְבַא א ריִמ זיו קּוסּפ רע
 יִצְכִז ןופ רני יו וז ןעוענ רע זיא ראי טרֶדְנוה
 רָע זיא ראָי גיִצְּבּז עונג טֶלָא זיִא רע זַא נוא ראָי
 מע (חו :דֶניִזְוִא ראָי ףָניִּפ ןופ רֶנייִא וו וזַא ןעוג

 תָביִמ היכה ןגְנאנ רפ ןיראו יא רע נוא
 = עָמּוגַא 4 ןיבְראָטְשג זיא םֶהָרְבַא נּוא

 2 די:

 טאָז נוא טלא עבָשְוו
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 221 אכק הרש ייח הכ תישארב

 לאעמשיו קתצי .ותא ל : -- - 5
 --לֶא הלפבמה תרעמ"הל רילב לקתנאלפטחפפ
 רָשא יתתה רחלרב ןרפע הש יח"ל פוש
 : ארַמִמ יא לע ו
 -רֶשַא הדשה יי: ארממ ל םֶהָרְבַש ןבְז יד אלק

 הָמְש תַחיִנְּב תאמ םהרבא 0 תפר
 יהיו אי ל 3 תשא הרשו םֶהְרְבַא :רכק : רתָּב הָוְחְואי ז ּהָתְתא
 צ יי ףרָבּוז םָהְרְבַא תימ

 םיהלא .ּךרְבָי םָהָרְבִא תומ ירח שו
 ?יםע] קחצי .בשינ נב קחְצידתֶא ו ב
 הל ילכש פ : אר .יחל ראב השאה[ ןש
 אַתְרְצִמ רַגַה תיל יד רשא םֶהְרְבאְרְּב לאעמשי תדלת נצ ל
 הרש תֶחפָש תיִרְצִמַה רַגַה הדל הרשד (-
 םתרכא אל םהרבא ו

 5 ןיכבסנס סללו . רי פוס .ירת5 .יכיו . כ ןיפודיק רעל סדעס .וי ףרפנ וונקיו את

 ם בשר שור וכ

 דציכ . םהרבא ןב קחצי תודלות הלא ונינפל בותכ קחציב |. תירצמה רגה :הדלי רשא (בי) : וימיב יוניעה  עריא
 אוה הו רמולכ . קחצי תא דילוה םהרבא . ונב היה לכא . החפש ןב אלא וערז םש לע ארקנה ונב הז ןיא רמולכ

 םימכח יתפש יישר
 סדוק קנו כיכוס סמ> ג'ל א : ונוממ לכ קחנו) ןקנ לככ 6 יככ 'ע ןכו 'ע ןנכ 'ק ןכ . ה שמחו הנש
 ופוססכ 6 ד"סוד (י'ס) ב +: לודגס לוסמ ןווכ )עמי ןסכמ .(כ'נ) .אעמשיו ל צו ו - :םסס סלכ

 סיפונ קפל 925 סיכס6 96 ךלכיט תוכלכס 19 ןקנד ?"יו םיפב6/ פוסט ב :טסל גו ךרביו םהרבא - 1 ט | 4 תומ ירחא יהיו (םי) : ססלכסכ ו סכוט סכימ קמ והכנה ל כוזכל פל במ סו א דש תל קפ ךזק| משק לטפססי סטפ

 690% וטע ספ ספנמ יכפמ ג קסני ם6 ךלכל .לכויסכ ססכבלל תוכלכס פס ס'נקס לסמ ם פ"פס 6'ד (דיסמוס)
 ט'ע שוריפ ט'ע שוריפ

 ןופ טוט םער ףךאָנ ןעוננ זיא סע בוא הרבי ירק ם) קלאָפ | ןייז וצ ןאָטְנ ןייַא ןיראוו זיָא נוא

 פאַה טאָנ  נוא וָּב קֶחִִ תֶא סיְִלֶא רב םֶהְרְבַא  ןְּבאָה ייָז נוא הָכַּפְכמַה תרעמ לֶא ויִנָ ו קחְצְי ותוא

 טה טאָנ טּבייִרְש יישר . קֶחָצַי ןוז ןייז טשטנעְּב יג רֶדְזִפ ןיִזעְנייז לאָעַמְש טיִמ קֶחָצָי ןיָּבארְנַּב םיִא

 זיא שוריפ רדנַא ןייא .ןעוטנ לבא םֶחָנִמ םיִא םַעָד יא ימה רַּצ ןב ןורפע הרש לֶא הלמה תרעמ
 תוכְרְּב יד טרָפנעג רָביִא טאָה אּוה ורב טאָנ יִנ לע רָשֶא יתִחַה רתוצ ןופ ןגז רַעְר ןורֶלע ןופ רֶלעָפ

 ארומ רַע טאָה ןנַעּוו טֶסַעְ ןופ םֶהְרְבַא וצ לאעמשל טּבייִרְש יישר ,אָרְמַמ ראפ זיא סו אָרְמִמ

 " עט טאַה רע טו קחְצַי ןישָטְנַעָּב וצ טאַהְנ וא יז רפ] קָחָצ טריַפיִג רָעטֶה ןאָטְנ הָבּושִת טֶח
 ושע ןמוק סורא .םיִא ןופ טעוו סע זַא הָאּובְנְּב עטא טאַהְג טאָה רע םֶחְרְבא ייַּב טייִמש םאָד
 ןָשֶטְנעב לאָז אּוה ךּורְּב טאג טאנג רע טאָה = אְר מ יִנְב תא חנא הנ רש הָדָשַח :רַטל

 דָנּוצַא ןנוא עָניז ןיא ןייז טוג טעוו סאו םעְר הָפָש תָחיִנְּב יִרןּופ טפוקג טה םֶהְרְבַאסא
 : טשֶטְנעָבִנ םיִא טאָה וא וָמּוקנ ה'ב אנ יא .ןָּבאָרְנאּכ ןראו זיא ןטראר והא ַרָעְו

"/ 

 5% עמ סאְד נוא פָתְרִנַא מ לאָעְסְשי תודְלות הלא (םּ) | תומ יִרָחַא יה ואי: : ָהְרֶש ביי יוז |
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 ל

 לאעמשי | רָבּב

 י איתו דדח :  אשמו
 לא טייטפ ; = המדסו
 :ן"י+צ

 םהמש ? הלאו לאעמשי
 םֶאישנ רשעהםינש םתריטְבּו

 לאעמליייחלנש הלא
 עבשו הנש םישלשו .הנש .תֶאמ
 :וימע"לֶא ףסאיו תמו עונו םינש
 . רש רושיידע הליוחמ ונָכשיו =

 : םתמָאְל

 די % ינפ 068 אה

 ב : הרש יח הכ תישארב

 ₪ ינּב תומש | הלאו * : םהרְבאְל
  םֶתְדְלותְל  םֶתמְשב לאעְמְשי

 תיָבג

 המודועמשמויי:םשבמולאּבדאו

 רד תויַבְנ לאעמשיד רד אָרְכּוב <
 : * םָשָבִמּו .לֶאְבְדַא
 הָמּודְו - ץֶמְשִמּו די
 אָמיִתְ דדַח ומ :אָשַמּ
 : -הָמְדְקְ שיִפָנ רּוטי
 יִנָּב - ןונַא לא זמ
 ןילא לאעַמָשְי
 ןוהיַחְצַּפִּב .ןוהַתהמש
 רסע ןיִרת ןוהיִּבְרְבְּו
 1 ןהיִמְאְל .ןיבְרְבַר
 ייח | ינש = ןילאו זי
 ו האמ לאָעַמש

 שיפנ רוט

 ינָב ₪ ה
 םהירצהב

 ₪ .הליוחמ רורשו ז חי

 ארגח ע
 סיבשר שוריפ

 ; רנו ןורצח תא דילוה ץרפ יסכ םהרבא לש ותדלות רקיע
 המל הלינמב ושריפ םימכח . לאעמשי ייח ינש הלאו (זי)

 םומכח יתפש
 סתודלופ) = ספומטנ יפו ך = : "מנ קעד לו ךככתנ 5
 סתודלוקל ספומטכ כ'36ד סקודנות כרס) ןלכ ספומט סנומש
 כסכנ 53 יופ זך : תויכ) לתעמפו רוככ כ"ק ם'זח ל"מל
 "וכו ססויפ ידכ 5% ונסכנ סלס 6רדנ 56 לכ לכב סנש

 אע משי ייח ינש הלאו : וננכו ומנפ (05 סילסס) ומכ
 וש

 לש ודובכל טשפה יפלו . לאעמשי לש ויתונש ונמג
 םינומש 9 םהרבאו ותדיל תעש שרפתנו ליאוה םהרבא

 יישר

 ויניעב בטוי כס ₪6 ךככוו םוכככס לעַב סבו למס וכממ
 דס . לול םתמשב .: ולככו .ס'כקס 6בו
 ססל ןילפ .סוכל> .. םהירצחב (וע) .:ז'פו ןפדיל ד
 סקיתפ ןומל ו ססש ןוסיסיפכ ומוגלסו . סמוס

 ריסוכס ולמכ סמל 636 כב םייס יכל רמס . "וגו לג
 םריכסכ סנס ד" לכע םיככ כקעי םמפ ט ונדמל %0טמסי לס ויסונממ בקעי לם ויסוב ססכ םסייל ידכ ה ללפמסי לם
 ויכסמ בקעי םריססכ .ירסט ןכל 556 630 סדוק ויִסמ

 טע שוריפ

 רָשִא םֶהְרְבַא ןופ ןוז רעְר לאעְמְשי ןופ רדניק יד
 רָגָה סאו םֶהְרְבָאְל הֶרָש תחפש תיִרְצַמָה רָגַה ז הַרַלָ

 וצ ןָנוויג טאָה הָרָש ןופ טסניד איד . תיִרְצִמַה
 זיִא סאְר גוא לאָעָמְשַי יִנְּב תימש הָלִַו (גי) :םֶהָרְבַא

 םֶמְיִ לאעמְשו ןופ רֶדְניִק איר ןופ ןמעָנ איד
 רג ןְראָּבִג רָעַייו וצ ןָמַעָנ עָרָעייַז ןיִצ םָתודְלְיתַל

 ןעַמ טאָה .לצעמשי ןיפ ןוז .רָמְצְלנ רֶד לאפפש
 ; וכו דַדְח .(ףמ) עָמָשְמּו (ךו) ; וכו ; תויָבְנ ןָפירג

 רדניק יד ןָנִעָז עָגְזאד יִד לאעְמְשי יִנָּב םַה הל זמ

 עְרעָייִז זיִא םאְר .גוא םֶהומש הָלַאְו 2 0

5 1 
 א 72 +

 רמכ "וגו לספמשי 55  וטפ ךליו רמסנב  לסטמסי סמ
 טיע שוריפ

 טעָמש עָנָפּוא עְרַעָייַז | - ₪ םֶתיִרי נבו םֶהיָרְצַחְּב ןָמַעְב

 תומא םיִאיִשְנ רשָע ינָש ןיצטאלאַפ עָרַעָייִזְיִא נגא
 = יִנָש הלאו (זי) רקלעפ עְרְָייז וצ ןראה ףַלַעוְוְצ
 לאָעמשי סוג ראָי יִד ןְנַעָו סֶר נּוא לאנשי
 ד םנָש בְָ תָנָש םיִשלָשּג הָנש .תֶאְמ טבַעְלְ

 בוא יס לא פפו תו ניו ראי גיסוירד עָנְּביִז נּוא
 ןּבְראְטְשְנ דיִא רָע :נוא נאג רפ ןראּו זוא רע
 יישר .קֶלאָּפ-ןויז רצ ו ןייא ןֶראָוו זיא נוא
 איפר טייטש עַיווג .ןושְל סאְר טֶגייִָש
 ד *ד" רוה 8 וא רש ו טנשי תו :םיקירצ



7 *-. 
 רות ו

 שול ה *חדנ

 יהוחַא : "5

 פפפ5 אד
 םירוטה לעב 1
 הדיסקו יה | ספוסש  "פ וידפה | קולכ .סקניו קס
 קפלו תודכוס :סלפו סי ךופס - לפנ זיס6 )כ ינפ לט (הי)
 סוסע לוד ןָּכ קָפְי יז  סימיק םוכתסכ ל6טמסו .לופושכ למול

 : קלי .תודלופמ
3 / 

 סטלפ .ףוס | ופוכס ו"כמו). תלכקנ .סלוגמ ףוסב סלופמש

 : סיק ודל 535 ד סעיוג סרמסכ ל 6 עונוו : (תודלופ
 ונכ - ,קלמפו ןידמ (:סיטפוב) .ומכ .ןכס . לפב (הי)
 וכ ןלסלו סלופכ ןוסל במו6 פוס ןסכ . קמעב סולפונ סדק
 סָסְרַבִפ מ לכ דע זס ליעלו ןוכסו ויסס לכ ינכ לע מופ

 ט'ע שוריכ
 םַאְוְו םִידָצִמ יִנָפ לע שא רוש זיִּב הלְוה ' ןופ טורָנ

 איוו הרוש הָכאב םירצמ רַפ יא
 עלא רֶפ .לָפנ ויִמֶא לָּכ יִנפ לע רושא

\ 
 ליעל

 ןייק טמּוק ןעמ
 5 .. יז

% 

 לכ טויטש אָד טֶּבייִרָש יישר , טגרינ רע טאָה

 ה - ,מלשירנששמט השמת

 תרש ייה תרטפה !
 יור

 בב והלי ו םיִמָיּב אב פז דוח ז "ן;פחו 2

 הרש ייה הּכ תישארב -

 : 'א ןמיס 'א םיכלמב ןקז דור ה ןיריטפסו ןמיס ;ריזהו הק

 יו ב

 -לעהרושא הָכאַב םירצמ ינפילע ! 2 בכק החג םר--
 .7 .פ'פ פ : לָפִ וחָאזלכ ינפ

 | םיבשר שוריפ
 ףןתלימ תעש םגו לאעמשי תא רגה תחלב םינש ששו הנש
 התע רזח 'וגג חנש הרשע שלש ןב בי --- ביתכדכ
 ןכש ..לפנ .גוחֶא לכ ינפ לע (הי) ; ימי לב "יפו

 : ןכשי ויחא לכ :ינפ לע ישב

 . םימכח יתפש
 לוכמס רודנד נ'עסו .ך :  ל"טרסמ , סכוטל .סווט ס'ז:5 )ו
 יכג סטיוג כיִתְכד לכיס 5קודד 5רמגב 'ופ סעיוג רמלנ כ'ַג

 : ףספוו כפקנ 5 לוכמס רודכו יעתסמ סיקידיכ ףספוו
 הרש ייח תשרפ תלסח

 תרש ייה תשרפ תלסח : ללנ ססרכל םמכמ ןוקסי
 .טיע שוריפ

 יִנפ ל טייטש טרָא רַעָדְננַא ןיא נּוא ןלאפ ןושְל
 רע טאָה טָבעְלְג טאָה סהר זָא (ןוכטו ַחֶא ל
 : -ןלאפנ רע / זיא ןְבְראְטְשִנ זיא םֶקְרְבַא יו טורינ

 --+ ו. "הר הו-ממ ₪--- רעב --./% 4-50 7.5%.

 א ןמיס 'א םיכלמב

 .שקבְי ויָדָבַע ול ּורמאמ : ול םחי אלו םיד
 הכו תנכס וליהתו ךלפה .ינפל ה לת הָל תב הרעב לפה ינדאל ְ

 שיבא "תא ראצמיו לארשי לוב לב הפ הרע ןושקביו ;ך למה ינדאל םחְ הקיהְב
 גתתרשתנ תנכס ףלמל יהו דאמדדע הפי הרע גהו : ךלמל ל התא ואב \ תיִפָנשה
 םישָרְּ בכר הלשעיררלז מא נא רמאל אשנתַמנ תגחב הינו :הָה אֶל לפה

 ט'ע שוריפ
 ןראוונ טלַא זיא רוד למ רד נוא זק דה ךְלמַהְו

 עַמְלַ עב ןיא ןֶמּוקנ זיא רע םיִמָיִב אָּב

 אוצ מכעָבְ .עָנייַז םיא באה :םיִדְגְּבְּב וחסכמ געש
 םיִא טָה - סע נא ול סי אלו רייק טיִמ טקעַרַג
 טכעָנְק עָניִז ,ּבאָה .וידבע יל ורפאנ :ממיִראּווְג שנ
 וצ ןכּוז איז ןואל למ נוראל שקי םיִא וצ טנא
 סוו איורפ עָנְנּוי ןייָא הֶלּותַב הָרְעַנ גיניק ראה ןיימ

 ןענט הָלּותְּב ןייא .ןַעָר הָלּותב :ץי ָךאָנ זיא או
 ןלמ םַעָר הפ פ ןייטש לז איז  נָוא ָךְלָמַה יִגָפְל הֶדָמִע בויל ריא -ןמראוו םיִלּותְּב עְרַיִא

 דַעָד .ןייַא יא וצ ןייז לא איז נוא הנכס וכ יִהְתּו-

 ראָנ ןיא :איורְפעְנְנּ עניִש ןייא טֶבּוָנ ייז ]
 ראַה ןיימ אּוצ ןייז םיראוו .טעו) עד דלמה ינודאל םפו-םוש

 ָבאָה וא למל פא ואי םנוש טאָמש רעְר ןופ גָשִיָבָא יִדָזִע
 םוצ ןיעוֶנָּ איז -ןוא תני ךלמל יה ץַעוְג יש .רֶעיִ זיִא- איורפ עוני יד :נוא האס דג

 4 רעה 3% הפר אל למה טנירב םִוָא טאָה- וא הַתְרָשְַו הפ אוו ר

 לאהשימ בכוכ
 ררָפ .. ִבּולְמֶא יִנָא .רמאכ .אָשָבְתִמ תיִנַח ב - הָיְנודַאַו

 הָבּולְמ יד ףוא טֶרעָלְקנ טָשיִנ ּוהָינודַא םאָה
 . חמלָש וצ רַעָהיִג הכּולמ איִד דא  טסווינ ג

 םה דיד :נוא :תימנושה גשיבא ןמּונג ₪אה דוד איוו ראנ
 ד יד וז ד יז . ד

 ןיִמענ טָשיִנ ןעמ ראמ יימ נוא רבי ןיִצְכַא טאהיִנ ןוש

 תַּב איב זיא םֶּתְסִח ןִמ גשיִבַא ןָמּוננ רֶע טאָה ּוזָא איוו

 ָה רֶע לייוו

 ֶא אז ליי - םיִרּומנ  ןישודיק :ןויק .ןיזעוונ םָשיִנ עַבש

 7 ֶרָביִרְד שנָליִפ .ןֶבַא המלש זיא שיא תשא ןייא ןיִשנ

 ךולמָא יא טְנאְָנ רע

 םא נב וצ םלמ 0
 ןייד ןיִא גיל לאו אז נוא :קְיִחְב הָבְכְשְנ ןרמיִראוו =

 לֶאְרְשַי לּובָג לבב -הָפָי הָרעג 5 :גיניק
 באה היפנשמ גָשיִבַא -תֶא ומ לצי .לּובְ םעָד ר

 1 5 םַעְר וצ טָכאַרְּבִג איז ן

 . ל
0 

: 5 2 
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 : סירב בא 5% רילכד ריקו 7 ירחא 0 ותַאְו דאמ לאחיבמ
 יִעְמְשו איכה תעעדיתיב ן והנבו | ןהכמ קודצו : הינדא ירחא ורזעיו ןהכה ריב
 סע איִרְמּו רמבו ןאצ והנךא חבזיו : והידע ָּק אל ודל רשא םירובגהו יער
 הוה ישנאילכלו ךלמה יב יִחָילָכתֶא ארק ל \ לנה ע לצאירשא .תלָחוהְזבִא
 : ארק אֶל ויִחֶא המלש"תאְו םיִובְּגַהדתַאְ והינו איִבָנה תת : "'ףלמה ידבע
 תיַחְדַב וה והידאְדלמ ִּ תעמש :אולַה רפאל המלשימא ,עבש- תביא ןתנ רָמאיו
 ב שפתַאְ פא לטל הצע אנ ךצעא יכל הת :עדי אל דוד ונינדאו
 תְעבשנ ףלסה ינדא הָתַאְדאלַה יילא ֶרַמְאְו דוד ך לפַהְ"לֶא | יִאְבּו יפְל : המלש

 טע שוריפ
 הרות רַר ןיִא לג ןנאָז םימָכח יד .ןֶנעָלְג ששי
 ןרעמ טיִנ לאָז ָףְל למ ןיוא םיִשָנ | ול הָבְדַי אל טייטש

 ןֶהַעָצְכַא טאַהְג ןוש טה דוד נוא רבי ןייק יז

 :ריִמ טיִמ ניל טְראָטְנ טיִנ רע טאָה םּורְד רָביש
 טאָה תיגח ב הָיודַא וא אשנתמ תינח ב הנו
 יִנָא ןֶנאָז וצ רפאל טָמיִראָּב וא ןֶּבּוה רעד יז
 רע נוא פיִשְרַפו בֶכְר ול שעיו ןניניק לעוו ףיא רולמא

 ישמחו רָמייִר נוא ןנעְוו טייר טְכאַמְ ףיז טאָה
 רַאַפ פא נע יל יצר ןאמ גיִצְּפּופ נוא שי
 טאַה דֶוָד רַָמאָפ ןויז :נוא ומ ייִבְט יבצע אל :םיִא

 טְפאְרְטָשְנ טיִנ נוא טְּכאַמְנ גיִרְעורְט טיִנ םוא
 תיִשַע הָכְכ עדס ןְנאָו וצ 'רמאל געַט עָניי עָלַא ןופ

 טנירעל ןנאד ןופ נּוא ןאָטְנ וזַא ּוטְסאָה םּוראְוָו
 ןייז ןופ גנופאְרְמש דיימ רפ סאו רַעְר פא ןעָמ
 ראות בוט איה סנו טוט םוצ םיִא רַע טנְנעַרְב ןוז
 ןופ ןייש רעָיז ןַעוָנג = ףוא זיא רַע נּוא דאָמ
 טייקנייש סאְד וא םולשְבא איוו וזַא טֶלאַמָשַג
 ףיז ןֶּבאְה ייז סאד ןעוונ םרוג עָרייִּב אייז טאָה
 טאָה הָיְנודֶא םַעְר נּוא חַרְלְנ ותא ןָמְלאַהְג סורג
 ירא העְה תּובְרחְל ןנוצג ףוא תיִנַח רַמּומ ןז
 טכעְלש םער ָּךאָנ רָמּולְּ םולשבַא ךאָג סלשְבַ
 ףוא טָה םולָשְבָא ןופ רַטּומ יד סאו ןֶהיִצ ףוא
 הָיורְצ ב בוי םע ורב וי :םולָשְבַא םעְד ןנוצנ
 הָיּרצ ןֶּב בָאּוי טיִמ הָיִנודָא ןופ דייר יד ןעְְוְנ זיא
 רע טְסייַה ןהּבַה רֶתְיְבִא טיִמ נא ןמכה רֶתְְבָא ם
 הָינודָא יִרְחַא ירשו טְסּומשיִג פַא  אייז טיִמ טאָה
 ןחכַה קידצְו :הֶיְנודַא ךאָנ ןָפְלאָהְג ןֶּבאָה איז נוא
 נוא ןֶהּבַה קודָצ = גוא איננה קמ ידית ב חנו |

 טאָה רע. סאְר איִבְנַה ןקְנ נוא עָרְיוהְ ב ּוהָיִנִּב
 ןגיניק טעוו המלש א דוד וצ טֶנאָזנ תואיִבְנ
 סרנה יִעָר נוא יעְמש :נוא יעני םיא אנ |

 ט'ע שוריפ
 דוה וצ ןנעז .פאוָו םיִרוּבְנ איר נוא דול ..
 טימ ןעווְג טיִנ ןעָנעְנ יתמורא ₪ ויה אל ןזעוונ
 ּוהינודא טָח איִרְמי רבו ןאצ יהינודא חו :ּוהְיְְורַא

 ןיסקוא עמָפאָמְשיִג נוא רֶדְניִר נוא ףאָש ןַטְכאָשְנ
 םע .ןער :ִד..ןוימש פַעְלָש .ם םער איוב תֶלָחַה ןֶבא טָע

 טיל עָגְְ איִד םִאּוו ןייטש רָסּורג ןייא עונג ויִא
 וצ נוא טֶרֶא ןייז ןופ םיִא ריר וצ ןָבּורְּפ ןנִעְלְּפ
 זיא ןייִטש רעד םאָוְו לגור ןיע לָצַא רֶשא םיא ו

 לאונק רֶד סאו רָסאְוו םַעָד ןופ לאווק םעָד איב
 טאָה נּוא למה יִנָב ּוָחֶא לָּכ תֶא אָרְקנ ב טָמייַה

 ךדמ םִעְר ןופ רדניק יד .רֶדיִרְּב עָנייז עָל ןֶפּורַג
 ןופ ןְנאָמ עָלַא וצ נוא למה ירבע הָרּוהְי יִשָנַא לָכְלּ

 ₪ עו ְֶלָמ םער ןופ טכעְנק איר הוה םבש
 ּוהינב נוא איבנה ןתנ נוא סרב תֶאְו והיו איִבְנַה
 ןייז המלש נּוא ויט המלש תֶאו םירובג איר נוא
 לבש תב לא ןתג רמו ;ןפּורְג טיִנרָע טה ירק אל רֶדּורְּב
 יר עַבָש תַב וצ טְנאְזְג איִבְנה ןֶתָנ טה חמלש ₪8
 ךַלַמ יִּכ ְתַעַמָש אולַה א וצ רטאל המלש ןופ רטּומ

 והָיְנודַא א טרעָהְנ טֶסאָה ראו רַפ תינח ב וָינדֶא
 גוא יי אל דד וננחשנ ןראָוג ךלמ זיא .תיגח ןּב
 בצע יכל חפ :ןּופ רֶד טיִנ טסייוו דֶוָד ראַה רֶזְנּוא
 ה ןייַאְוְטאְרריד לע ךיַא יג טניַה נא ה א
 ןכאַמ טֶסַעוו גד נגא המלש ָךְנְּב שפנ תֶאְו ָשְפַנ תֶא יִסְלַמ

 | המלש ןוזןייד ןופ שָפַנ סר וא שפג ן ןייד ןניִרטנא
 אנ רעוודלמ ןלעוו ףאדטעוו רע סּוראוָו גירק ןופ
 םיִא טֶה טאָג יט ּוזַא רוד ךְלמ םַעָר ןופ טוט םֶד
 וצ םוק נּא יג רָדְְלַמַה לפי יִכל ןיִזעווג חיִטְבַמ
 אּוצ ןיִנאָז טָסַלאָז וא ויל דוד ךָלַכ סער
 ראָפ ַתַָאל שנ לפה נא הש אלה םיִא
 ריִמּוצ ןיראוושנ טֶסאָה גיניק ראַה ןייִמ וד ראו
 ל 3 8 0 ןיגאָ לש רמאל טסֶניִד ןייד
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 :והיגדא קמ עדמו יאסָּכהלע בש אקו ירחא למי ףנְב הָמְלָשְיִכ רמאל ךתמאל
 דתַב אבָתו ירכא יתאלִמו ךירחא אוכָא נעו ךלמה סע םש תֶרבְדִמ ךרוע הגה
 : ףלמהד"תַא תֶרָשִמ תימנשה גשיבָאוראמ ןקז ךלמהו הרדחה ךֶלָכההלֶא עבש
 :תעפְשנ הא ינדאול רָמאתְו : ךליהמ ךל פק רמאיו ךלפל וחתשתו עבש"ת דתו
 הגה הת :יאסְכילע בשי אוהו ירחא ךלסי ף גב המלשרכ ףֶתְמִאל ךימלַא הוב
 ילָכְל אָרקו ברל ןאצוראירִמּו רוש חב : עדי אל ףלמה ינדא התעו ך למ הינא
 היו :וירהא ףלפה"ינדא אמלילע בעי ימ סה דיגחל ףילע לארְשלכ וניע למה יא התאו :אָרְמ אל ךרכע הסלשלו אצה רש בָאילּו ןהכה רָתְיְבְְלו ףלפה יב
 תַרּבִדַמ הנדע הגהְו םיִאְטִח הָמלש ינו יא יִתייִחְו ויתבָא"סע ָלמההינדא בכ
 ךלפה יגפל אביו איכה ןתַנ הגה רמאל פל ודיג : אב איכה ןח ךלפמיסע
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 ל ארק ברֶל ןאצְזאירְמּו רוש חזי םויה דיו יִכ : יאְסכדלע בשל אּוחְו ירחא ו למה ינדא ןהנ מאיו : הָצְרא ריפא-לע למל וחפשמ
 שע שוריפ

 רימ אנ ןעניִניק טעו ןוז ןייד המלש סאד יד
 לוטש ןיימ ףוא ןיִציִז טעו רָע גּא יִמְסִּב ל בש: אה

 טְיִנִקְנ טניה ה םּוראוָ נא ינו למ מדמי
 אּוד יוָו נא לְבַה סע םש תרְבדמ ךֶבש הָנַה : ּגהְיְנְודַא

 ייפ ינָלָמ םעְד טיִמ ןרייר ןטְראד ףאָנ טסו
 ְכְר ֶאיִתאַלַמּו ריִד אָנ ןָמוק יא לע ןעַה ממ
 לע בָש תַכ אמ : דייר נייד ןֶלִפ רעָד לַעְְו נוא
 ּףְלְמ םעְר אוצ עַבָש תַּב ןֶמּוקְג זיא הדחה ךלמה
 רַעְייִזזיִא ךְלָמ רד נוא ראס קו למה רדח ןייז ןיא
 נא לְבַמ ֶא תַרָשְמ תיִמַעשח גָשיִבַָו ןיִזעְווְנ טלַא
 תג רמו ֶָלֶמ םעָר טָניִרְּב טָה תיִמָנשַה גַשיִבְא
 ָףיז טָה נוא טיִנקג עַבָש תב טה ֶּלִמל וחמשהנ לִבָש
 רַעְד טאָה ל הפ למה רמו ָךָלמ םעָר וצ. טקּובְנ
 טְנאָזְג יז טה ול סא ריר וצ זיא םוָנ טנא למ
 מל יל יג ףנשנ הָּתַא ראה ןויִמ יד םיִא וצ
 ןייר ריִמ וצ טאָנ ןייד איב ןיִראוושנ טְסאָה אוד
 דולס נב המלש יִּ טאָזָנ ריִמ טֶסאָה נּוא טָסְניִד
 ריִמ אנ ןָיִניִק טעו ןוז ןייר הבלש םאָר יד
 : לּומש ןיימ ףוא ןֶציִז טעוו רע נא יְִסַּכ למ בש אה
 טגיִניקג הָינודָאוטְה שנייה וא ל הֶיגודִא הָנַ המת
 תהי אל גיניכ ראה ןוימ ולמה יִנִחֶא טָנייַה וא חֶּפִת
 טאָה רע נוא אירו רש חַנִַו ;טונ סע טיי אּוד-
 ברל אא ןיסקַא עטְפאָמְשִנ וא ןיסקַצ ןיִסְכאָשָג
 בוי זכה ְָכְל למי קו ףאָש לי נוא
 -=+7 םִעְר ןופ רֶדְניִק עָלא ּוצ ןיִפּורג טָה נא יָכִצַנ רל

 טְּביִיָה סֶד בָאוי וצ נוא ןהּבַה רֶתָיְבִא וצ נוא ָךֶלָ

 טנק ןייב המלש וצ וא אָבְ אל דֶדְג,"מלל ןאמ
0 

 טיע שוריפ
 ןיימ וד נא מַה יִנדִא המ ; ןיפּורינ טיָנ רע טָה
 לָּכ ןופ ןיִנוא איִר ִלָע לַאְרִ לכ יניע גיניק ראַה
 טָסֶלאָז וד םאָר תל דיִנְל ריִד ףוא ןיִנעֶז לאְרְשַ
 לאָז סֶע רעו ייִרְמ ָלְַה ינודמ אסכ לע כשי יִמ ןיגאָז יי
 ָףאָנ גיני ראה ןיימ ןופ לוטש רעְר ףיוא ןיִציִ
 טעו סע נא ויִתיכָ סע ָלַמַה יִנודַא בכשכ הָיִהְנ : םיִא

 ענו טיִמ ייל טעו גיִנִק ראַה ןיימ א ןייז
 לע ןַעָר חפלש יִנְכִיינש יייחו טוט ןייז ףאָנ ןירָטְלִע
 :הֶלּודְג רָדְּופטְרְניִמְג ןייז המלָש ןוז ןיימ גּוא ָךיֶא
 ףאְנ אָר טָה יִז יו נוא ּלָסַ ם סָש תַרְבְדִמ הנר הנה
 ןֶתָנ רַעָר נא יב אי וס ְָלֶמ םעָר טיִס טעְרָיְ
 אויז ןיִּבאָה טאל ךַלָסל ודינב : ןָמּוקנ זיא איִבְנַה

 םאָר ייגנה וג חת ןיִנאָז וצ ּךְלְמ םעָר וצ טנא
 ןָמיקְנ רע ויִא ולטַיִנפל יי ןָמּוקג ויִא איִבְנה ןָתְ
 ףיִז טה נוא הצו ייפ לע למל יחמשיי למ םַעָר רַפ
 :ררַערְדּוצ םיִנָּפ ןייז ףוא ְּלֶכ םַעָד וצ טקונ
 גיניק ראַה ןיימ וס יִנדָא טנא ןֶתַנ טָה מנ מא
 יבְמא וול יָינדֶא שָנאָזִנ ןעְר וטְסאַה מרס מא
 = א יִאְכ ל בי אוהְו רימ ךאָנ ןניִניִק לאָז ּוהָינורַא
 רע סֶר סיס ריי : לוטש ןיימ ףוא ןיִציִז לאָו רע
 טאָהרֶע טייִטֶש םּורר גוא טֶרַעְדיִנְג טְנייִה טאָה

 ןייַש ףוא ןָנאַמְָשַנ זיא טאָמְש יר םּוראָוו טְָריִנְ
 ןיטנּוא ןעוננ זיא תַלָחזַה ןָבָא רעָר גוא ְראַּ
 ןיִסְקֶא ןיִטְכאָשַג טָה נא ירי רוש חְנ לאָמ א
 ףאָש לֶהיִפ וא בייל א ןיסקָא עטא וא
 םַעַר ןופ ןיראה ידוצ וא יג רי ךָלִמ םעְר ןופ צצה "1 ד: רֶדְגיק עָלַא ּוצ ןיִפּורְנ מאה וא למה יב לכל ארק
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 | לת יקי ורמאב רוגל םיתשו םילָכא םנהו ןהבה רַתְְבְאְ אָבְצַה ירָשְלּ למה י יגב |

 סאו ארק :אל דכע הלשלו עולי ות גבל קובה] קדצלו הדבעהנא י ילו ;והינדא
 עי ימ ריי ףדבעְהתֶא תעצוה אל חזה רבה היל למה ינדא תאמ =

 ;ל אתו עבש-תבל יליוארק ראו דוה ךלמה ןע'נ : וירחא ךלפההנהא
-] 

 הלמה \
 " | הלב שפעת הָדפדרָשא הוה" ךמאיו ךלמה בשיג : ףלטה נפל רמעתו
 .אּותְו ירחא ףלשי לגב .המלשרב 4 אל לאְרְשִי הלא הוהיב ךל יתעבשנ רשאב פ
 ו ץֶרָּ פא עב "תב .דקתנ ::הזח םויה השע א בכ יפחת יאכל בש"

 ל וותלעל רה כ ינדא יח ראהו רש
 -.שע .שוריפ ט'ע .שוריפ

 םיִתושו םילכוא םנח הֶחּכַה רַתָיַבַא וצ ןקטח ריב ליִח

 נוא ירא םיִא ראפ ןסנידמ גוא ןוסע ייזנוא ייפל =
 ךְלָכ רד ןיִּבעָל לא רע והָנַ ךֶלְַּה יחי ןיָנאָז ייז
 טְָכַעָנְק ןייר ריִמ אּוצ גוא רכ ינא ילו + ּוהָיְנודַא
 נוא ןָקּה קוד וצ בוא דב ופה קוד
 וצ נוא רע המלל עריה ןופ ןוז רֶעְדּוהְיִנב וצ

 ; ןיַפּוחיִג טינ רֶע טה ארק . טְכעָנְק ןיוד המלש
 ראַה ןיימ .ןגפ בוא הוה רבדה הָיָה לה יִנודַא תֶאמ סא

 והינו ןופ ךאנ ענו יד ןיראוְאָטְנ זיא גיניק
 םּוראוָנ ףדְבע תֶא עדוה אלו המת :ןייא ריִמ יא

 בָשויִמ טֶבַעָנְק ןייד ריִמ ןעווג טודומ טיִנ ּוטָמאַָה

 ןופ לומש רֶד ףוא ןָצָיז לאָז רַעוְו ךַלִמה יִנודָא אפ לע

 רַמאַיַו דָוד מַה ןשי + םיִא ךאָנ ויד גיניק ראַה ןיימ

 טְגאָזְנ טאָה נּוא רוד למ רעְר טרַפְנעג רעטֶה =
 נפל אבַָ עַבש תב ּוצ ריִמ טָפּור בש תב יל וארק

 להיפ דושתו ָךְלַמ םעְד רפ ןמוקנ יז זיא למה

 37-93 4-30 רו---

 תו וודלוה הכ תישארב

 הְרְבאְרְּב קחצי תדלות הלאו"

 דלה מכ :ףלכטעה רֶכיטְלַעָטַשג ךי טאַה וא
 יס טנאָזְג טה נּוא ןיִראוושנ למ רד טַה מ
 סו הָלָנ למ יִָפָנתֶא הֶרַפ שא פעל מאָנ איוו וזַא
 יִכ תורָצ עָלַא ןופ . בעול מ טילי וא טה רַע
 באָה יא יוָז וזַא עַד עיהלהייצהל יִתַַבְשנ רש
 לארשי ןופ טאג רד אנ אָייִּב ריד וצ ןיראוושנ
 המלש די ולמי ָךָנְב חלש יריד ןיִנאָז וצ רמאל

 יָתְתַּת יא לעבשנ או ריִמ ּךאָנ ןָניִניִק טעו ןוז ןייד

 ו ירי אָנ לוטש רַעַר ףוא ןיציז טעו רע נוא
 ןַָטְנייִהַעְד ןאָט ףיא לע וזָא ןַעְר הזה סויה הָשְעָא

 יס עַבָש תָּבַטְה ץרמ טיפט עבש תב דוקפו : גאָט
 = שָח נוא ךלמל יחפשתו ררַע רַעָר וצ םיִנָּפ ריֶא ףוא
 טֶנַאָזְנ-טֶח יז וא רסאף ךְלַמ םעָד וצ טקּובנ יז
 ראה ןיימ ןיִבעל לא רַע םֶלַעְל דוד ךְלָמַה יִנודַא יחי

 ןָּבַעָל לאו ה ןיז רֶמּולְּכ יי ףוא דוד גיניק
 אָּבַה ה סע ףיוא

 .םולקנוא
 דלות ןילאְו מי קחצית

 ו לש

 . קחצי תא .רילוה .םהרבא , קחצי תדלות הלאו '*(₪) | ,

 ( דלא = סרב -:קמצייתאדילוה םהָרְבִא
 יהיו - .מ 7 וטל 6 ןילדסנס - את

 םיבשר שוריפ
-- < 1 

! 7% 4 
 יא םירוטח ו לעב 4

 יסשח/ קהל מ 'למ ןפפוקופ ויז סיסס סעוד יג דילוה (סי)
 תלעמל רמאש יפל .ארקמ .לש .וטושפ יפל

 קחצי תא ₪ אוהש - םתרבאל זיה ןב רקיע קחצי ןאכ לבא . תירצסה רגה הדלי רשא םהרבא ןב לאעמשיב

 :םימכה יתפש ,
 סר ופכו ןוט6ל ןיגע כט ףוסומ ס)סו כוסכד -/ "פ א

 : עטלו | קיד9 .די)וס  קחלו ךכ  עטרו קיד דונוס | 4

 טע שורופ

0 . 
 : ישר = .- ו יש

 סיכופלס:א-ושעו כקעי .קחצי .תחלות הלאו פי
 ו תא.דילוה .םהרבא : סטלפב

 = .מ"ע שוריפ
 : - 8 ךניק יד ןערוגןיכע קחו תדליח רשע נוא בקע רַמְולְּכ עזר יד גוא חל וטו |

 רבא ו רַעָר ןעווג זיא קס הָשְרַפ יד ןיא רטייונ ןייטש לע סאטי



 דָּכ ןָנָש ןיִעְּבְרַ ַרָּב

 ג רכק תודלות הכ תישארב | סול

 -ָנָש :םיִעְבְראְִּב קָחְצְ .וְַו > לקח חח בוק
 לאותב"תב הקבר תא ותְחְקְּב תַב הקבר תי .ביסנ
 ןדפמ האמא "לאות
 ןבלד ּהָתְחַא םֶרָא

 . רפ פופכי קחי יסיו אית

 םירוטה לב ולטר :
 . סקככ 56 ותמקכ סלוסעכ.'2 . ותסקכ (כ) : ססלכמל
 לוס6 ספסד ותסק סמ סימליייצנ סיקולב כוס6 6וסו ופקקכ
 קספימ םוכממ "יפלו סיס; לקט -קסלי ףלס ד ליס6:520 6
 ןכ> .: םעפ קפעמ סקס >יתכו קחלי קספיו כס .יפכ

 יישר
 ס5 דילוס * כ "5 ו ומס = ס"'נקס רקס ל065)
 קקזוס סלל ןכ קחלי כוקכס כסכש - 0/7 קחלי
 לודס ונפל ווקס : 3 ב קהני-ם6 ריִלוס ססלנ5 לפשט
 סינפ סמכ ילסמ סלמ סלכעת) ךלמינסמ סולמופ
 ססע סמ ונמיס סככטתנ לו ססככס סע ספספ
 ודוטסו ססכ365 ספוד קחלי לם 'ומפ כתטלק 5 ס"כקס
 ןכ קסני ןטכ כסכפ  וסז| קקני םס "ליפוס ססלכס לכס
 חל דינוס .ססרכספ .טי 'סודע .ירסס (סיס) ססלכל
 סנטכ גיכספ . הנש םיעברא ןב :(כ) : קפלי
 קמפיו .סקבכ :סדלונכ .לטכק> סימונס .לסמ .ססלכס
 דלוכסמו סל ספמ קלפכ וכ :ילכמ סנט ז"ל 3 סיס
 ספיס 5 קכד סנס - סרפ ססממ סדיקעס דע .קחני
 סלפ ייס ויסיו למלט ססמטכ ו"כק סבו קלי דלוכטכ

 סקככ | סדלונ קלפפ וכו סיכט 5'1 קלט .ילס "וגו
 :סלטנו וו סונט ג ססיבל סיולר 5סקמ רע ס) ןיפמס ד
 קיזע יכו .ןבל תוחא םרא ןדפמ לאותב תב
 556 סרס ןדפמו ןכל םוקסו לסוס סב ליסב בסכנ ל
 סמוקמו עטכ סוספו ך עסכ 03 סקיסב סח דינסל
 , םרא ןדפמ |: ססיסעממ .סדמל סנו טסמ יטנס
 פכוק סכו סללו .סילסנ סלל ויס 06 יטטס סט לע
 םיו ו ןדפ סוגלס לקכ דס! ןוט) ןדס וקופ
 ןילוק לטעמסי ןועלכ סרפ קדס ומכ 005  ןחפ ןילקופ

 ט'ע .שוריפ
 יישר . קָחְצָי ןֶניווְג טְכאמְג טאָה םֶהָרְבַא קס
 ןוז רָר עונג זיא קחצַי טיימש םַע לייונ טבייִרש
 ןילעמש טזּומג קּוסָּפ רַעְר טה טור םֶָרְבַ ןופ
 איִד לוו קחי ןניווג טבאַמִנ טאה םָהָרְַא זַא
 ְְלֶמיִבַא ןופ טְנאָזְג ןיָּבאַה רוד םעָד ןּופ סְרָטַעָּפש
 ןיִטְלאַהְג יז טָה רע סו ןיִראווג ןִגאְרְכ הרש זיא
 טה איז ןיראי למ איוו םּוראוו טכני ָךיֶז איב

 ןיגאְרְמ טיִנ םיִא ןופ איֶז וא םֶהְרְבַא טיִמ טֶנאוו
 סאד טֶלאָמיִג רַע טַה ןןאָטִנ טאָנ טָה סו ןיראווג
 ןופ טֶלאָטָשנ סאד איוו וזא קחצי ןופ ֶלאַמַָנ
 סְֶרְא וא טְנאָוג תורע עלא ןוש ןִּבאָה : סרב
 רעָר ריִמ טלעמש 1 םּורְד קָחְצי ןָניונ טְבאָמְגטֶה
 זיא קח שטיוט וא סאְר נא למ ספ

 ןֶמְל .תִחֶא םֶרֶא .ןחפמ יפראה
 ימראה

 םיבשר שוריפ
 קו .לרו ךל ארקי קחציב יב ביתכדב הרוטנ ותשאמ
 'קחצי % םהרבא ינב יכ בתכש רחאל םימיה ירבדב

 תא םהרבא דלויו םתפ בתוכו רזוח הרוטקכ ינבו לאעמשיו
 םתוא תדלב תנש 'פ ןב ביתכו . הנש 'ט ןב (כ) : קחצי

 םימכח יתפש
 2 לוס קמניט .קמסל קקזוסט סמו ס'6לס 'כ (י'פנ) ב
 82 כ'ד סכוסנ 691 .  "וכו רודס .ונפו)ס רפ) = 5ןס ססרכל
 35 .ופכ קלי תודלומ .ס36 .כוקכ) קכ 'ס לו "ו-65 כופככ
 פע םכפל כ"ע פ"סד )"ככל כקעי פודלופ 055 ו םנ פודלות
 עפר דספו קוד5 דמ6 סוסכ סטרפכ סירומלס כקעוו ןכע
 לוזמ> קקחס סל ןכ.קסלו כופכס כסכס י"עס .ם"5 תפססו
 ויסע וסל סו 5 סו 6 בוקכ .) סטקפ 30 . וכו .רמולו
 יכסט וכו :ךלמיכסמ קס5י דו - ןמזט סולמול רודס וגליל
 דחמ יכסט ססוככד 95 קוס סוקמ 1550 ויטכעו 'ןכ] ספסס
 ססלכ6מ ווס ולסו ךנמיכ5 ופכ עטר "61 סככ ומכ קיד5 סוס
 ! כפכ .קוחלו ססֶלָכ6 .ןכ- כמול ךקלוס ךק> סיקודל ססונפ ווס
 סנומיסמ 'וכו ןסכ לסכט וסוו כס . סויסש וס 'ןכו ססלכ6
 סוקמכ 696 ככ סו כקוכ סיס 60 עשכ רסקו קידל ד6
 ןכ סוסט ויככדל דעס = ךול> 6כקמס :ןיפ - 3 :.ק"ודו רסק
 סנט 'כ 16 ק'ול-סטנ 63 סמ ינפמ ק"ס 606 סנט סיעָכְכס
 ופוטס) כ"ס .ומללו ויכ6 כוכסו דימיו סכופס לכ סיוק וכסש
 סספ סמ) כ'לסד יד: 'וכ) יכסע 'ופ ועו עכו .יןלכ סוססמ
 כככ םטול )"יס ןודס ןמד )"כ .סכוטכ3 ףכוק ס6סנ 69ו כ'כ
 * סש6 ו6ימס) .ססלכ6-ס5כ 60 ינפמ כוכי סיס 62 לכ6 סש5
 סילנדס כח6 יסיו קוספכ ליעכ י"טריפס ופכ ןענכ תונכמ
 סיוסכ .סנופט פ "עו ה :?וכו | סילכד :ילוסכס :יכמ5 סל6ס
 .ת'6ו ך. : סכיכע .יכוסלסכ סוסו .5ל0 ידכ סלט ס'פ5 .ןוולסכ
 עכד 3"יו ןכ) .תומפ ללוקכ פכ גועל פסט ןויכ ןנועפס רבכ
 ָש 5)| ססיס תקדנו ומגעכ דופפ כופכסט  ןנועמס לפכסמד

 | טע שוריפ
 ראפ זיא סע םּויאוו םֶהיְבִא ןופ ךוז דַעָח ןעווג
 : קתְצַי ןניווג טֶבאַמְג טה םֶהְרְבִ זא תודע ןידנאה
 ןעווְג לא זיא קח נא הָנָש םיעבְרא בקי יח (כ)
 רע זַא ימראה לֶאּותְב תב הקבר תא יהחקב ראי גיִצְרַעָפ

 ימראה לַאּותְּב ןופ רָטְבאָס יד הקבר ןִמּונְג טה
 < יִמראה  ןָבְל תחֶא םרא ןרפ טאָטש רעד ןופ םרא ןרפס

 - רַפְוצ הֶשאַל םיִא וצ ל יִמְראָה ןֶבְל ןופ רמסעויש יד
 קס רד טֶלעמש םּורד טיי ישר , ביי ןייָא
 : ימראה בל תוחַא םרא ןרפמ ומראה לָאּותְּב תַּב
 א. זיא ן ג יא יז הקבר ןופ חַבֶש םעד ןיויונ וצ
 ' ןייִא ןופ רטוש ןייִא נוא עָשְר ייפ ןופרטכאט
 = עונג ןינעו טאמש רי ןופ טייל עלֶא נוא עַשְר

 - ּמניִרעְלִג פא יִנ טֶראָפ ּךִ טה יז נוא םיִעָשְר



 0% צרו

1 

 יי ם"/מודלות הכ תישארב

 היל קחצי רתעהי*+ השאלה
 אוה הרקע יִכותשא חבל הוהל
 הקבר רהָתו הוה ול רתעיו

 תאידעו יי = ּהָתּולצ
 : אא יו הָּבְרְקְּבםיִנְבַהוָצצרְתַו :י:ותשֶא
 . דפ 6085 ו רתעיו . סע קועכי די סכוכ קפגי רפפיו אף

 םיבשר שוריפ
 : הנש םירשע הרקע התיהש ונדמל וללה םיקופפה ינשמ
 : םכירבד ילע םתרתעה .םירכד | יובר , רתעיו (אכ)
 ץר ןושל . הברקב םינבה וצצורתיו (בכ) : ליבשב . חַבְנל
 ךרדכ .הפוג ךותב םיענענתמו םיצר ויהש ץר .תאְרְקל
 לבא ..םינָנולתמ ןל .ןמ םיממוקתמ םק ןמ ןכו ..םירבוע
 םרפב ומכ וצצריו .רמול ול יה םילד. .בוע ץצר ןושלמ

 םימכח יתפש
 וטרפ) רטפ6 5 סנועפס לכקמכ ןסכ יכ ץ : ססיטפממ סדמל
 6טורכ .כ'ג 'כ ךכלו יוכר> כורקס סלנפס ס5 יכ יוככ ןינעמ
 ס'כקס) רמ6י 6 וכ סגו ופכס םכונג סדוק וטכיס ןכלו ריטפס]
 ס'נקסט רמונכ  סתפקנ  תלמ) וקיקעס ןקלו  רפפסנ ןוספ
 ןוטל וסועמסמ ןוס רקעיו תלמד )"כ ןך : ול סנכסמ סיס
 ל'כ זמ :סלפפ = ןוטכ ללו 6ןס יוככ) סרפפס ןוככ 536 ספפפ
 ךלוכ ספק כ'6 פוס יוכוכ '3 ימג תוכפענוד רמו) רטפ6 ךי6
 סנסו תוכוכמל תומוד פ"וע| סכלס קעני 6נוטסט רפופ ךייש

 סמוד מ"מ דח6 סעפ 606 קסונ וניפט פ'פ6 "ב 5סמ: =
 50מכ סיס סס6ס סקיטנסו סימעפ סכלס קסנ וללכ וונועכ
 כפעוו יג ליעל "וגו תורתענ ןכו 560 ליכס 5גד 501 וולע
 כתעיו תלמד למומ) ממ יוכ ליעלד ל'ו יוכיר וסל ימכ 6וסש
 רוכש יכב י"טליפכ ופכ יוכי לו סכנפס 'כ סונוטכ 'כ טפטמ
 ול רפעוו :יכגו ןוגק 'לו רכמ '3 פונו; 'כ טמטממ לכוש
  ס"בקס יכג ךויט 8לד לוס סכנפס ל רפעוו  ןוטלט 'יפ
 5נוש תוקיסנ םולסענ לש 'ופ- כ'6ו ו"ם סברסנס רמו יוכור
 קפופ | סנופב .לינפס) סוכוכפמ רמולכ 5ן0 סכנפס % יפכ
 ווכוכ 3 ופוכופ 5 כפעיו סנש  'ופס ויטכע )26  ופנופל

 אָיִנָּב ןיקחדו כ

 אהעמב םירוטה לעב
 יביפכ "סוס ."6יס סלקפ יל (62) : יסמכס | םויסו6 . יס
 בעו) 69קפס | שיכדד היפ כקע סיס 5וס ף6ש ךל רפול
 606 עכ+ ך> סקי. קסליכ | יל- קיפכ 5סד- וס סו סיס
 םיסו ט6\ םק 'ונצ !פש5 . וקש5 סקככ כספו : סיס כקע וכ
 תפ 5 רס6 ךלוס סו . ופפוקתיו : שקל זכפ םיכו 06 כקעי םיכ
 - 5 יכמ6 ךכס לילוס כיפכד ס"וכפ לק6 לוס .סו) 55כשי יככ

 יישר

 : סלפסכ רמפסו סכלס .רתעיו (סכ) : ןחפ סדסל
 רמוסו ז ול סספפנו סייפסנו רלפפ< .ול רתעיו
 פסקוסי) ןכו פוס ח .יוככו טללפס ןופ: רפע ןוטל לכ ינ6
 (סכ סמ) ןכו ןטעס סיילע םיבכמ םרוטקס 5 כסעו (ק
 סוקיכנ סוכקענו (זכ ילטמ) ןלו סכולכד .ילע ססכסעס
 .ם'רטיכקנס .סטמל .סנסו מ 'סוכוכמל = סומוד  לכוט
 וז קוווכ דמוע סז .ותשא הכל : זעלב (עפייסעג)
 :(דס סומבי) תללפסמו וז תיוזכ םדמוע וזו כלפסמו ל
 כ קיח5 קלפס סמוד ןיספ כ לו .  ול רזועי .
 : סל .לו ול ךכיפל קיד5 | ןכ | קיד5 | קלפתל על
 טטלול .כמומ סוס פכקפס כ'ע ..וצצורתיו (ככ)
 :. יכנס סו סמנ ןק ס6 גפכו ל וז קככַכ סיס סמ סססס
 יסספ- לע םרכוע ססיספכ .ספיכ .ןול וסוטכד ונוקוכל
 םלכוע .ק655- םכרפמו ןכ כקעי .רכעו ספ לס .סרוק
 סו סיפפוכסמ 6'ד |. 005 סכרפמ וסע 0"ע יסספ לע

 רמאתו

 יפי: ל'קו - םוכוכמכ :סומוד '3- לנופ קוקיטנ פוקסענוד 5כק סרפל וגל ןיכיכ> כ'6ו יוכוכ 5 5וס כסעיו  ןוטל לכ כ"ו
 סט '6)ו וכ ןכקמו לפקס ססונ< 5סד ל"עכמ .ססכ כקעוו "קד כי : סז סמועל סז לנפתכ) סולנפתמס ךכד ןיפש
 כ'6 כ"ח6 ביפכ סמל כ'5ו .תולכועמ סיטנ כ5₪ ךכדכ ס5ו5כ 6יס 6מססמ כ"5 וז ס56כ 6יס סמ סתספ ןויכ ל"כ 7 : כז
 כ םווס) ךכד .ןישד | סנוכ 3 5יסט )"וכ וטרדש ומכ .י6דו 536 - רוכועס כט5 ס) סיסוכ סעדוו סנו יכו .וכנ5 סע סמל

 ט'ע .שוריפ
 קֶחָצַי נוא ייל קחצירתיי (אכ) : םישעמ עָרָעייַ ןופ

 טאָג רפןייזיַפלַפְתִַמ טקְראָטָשג נוא טְרעמִנ טָה
 קֶחְצָי רַמולְּב בייונ ןייז ןינעקמ וצ וחש חכונל הי
 ןעוֶוג לֶלַּפְתִמ טָה נּוא ליקי ןייש ןיִ ןנאטשנ זיא
 ןיא ןָנאַטָשג זיא הקְבְר וא אּוה ָךּורֶּב טאָנ ראפ
 טאָנ ראפ ןַעונְג לַלָּפְתִַמ טה גוא ליקניוו ןירערנא

 נוא ןיִמְעָּבִנ רָביִא זיא טאָנ נוא :, ל רקמ הב
 וצ קירע ןּב קירצא ןופ הָלְפְת איד ייל םינ זיא סע םראְ הְֶפִמ א טינ רבא הל יז עמ = לָּבְקְמטֶה .רַעֶמּוְּכ םיִא צ ןיִאָוְנ טעְְגרָבִא |

 יתָשָא הקגר רַהּתו עשר ןֶּב קידצַא ןופ הָלְפִת עָד
 : ןיִראְטנ יָיִנאַרְמ זיא הָקָבְר בי יז | וא

 טיע שוריפ
 ָךיִז ןיְּבאָה רֶדניק יד גוא הָכְרְקּב םיִנְכה ּוצצירתַ (בב)

 ןיִּבאָה םיִמָכַח עו .ךוב ריִא ןיצ ןיסוטשנ
 < איז זַא רֶולָּכ ןיפול ןושל ווא ּוצָצורְתִ תָשְרד
 םאוָו רָבעַו םָש ןופ ןירעוט איד ראפ ןננאנג זיא

 בֶקָעְי ויא הרות טְנִרעְלִג ןיטְאָר ןיּבאָה איי
 זָא נוא ןיינ וצ סורא טֶליִּפאַצְג טה גוא ןיִפאָליִג
 םיִלּולָנ תובע ןופ ןיִרָעוט איִד פאנג זי אי
 = | .הקְבְרטָהפא ןיינ וצ םּורָא טליִפאַיִג וקע טה
 . זיא .ןינארמ םער ןופ רעצ רַעָר זַא ןכ ₪ טְנאָזנ

 .-.םָסּולְנִג א ּבאַה םורא כו הל ור וזַא אוי
 = :ןירעןגאָרְמ לאָז יא זַא ןעונ לַלָּפְתְכ באָה נא
 .ןופ שְרְרְכַה תיּב םעד ןיִ ןָנְנאַגְנ זי יז בוא דל
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 םולקנוא =

 תַלְִאו אָנֶא נד אמל
 םדק ןמ ןפלוא עַּבְתמְל
 הל יי רמו גו

 -  תודלות הכ תישארב |

 ףלתויִכְנא הז המ כיסא רָמאתו
 הוה .רמאיו <: הוהייתא שרל

 םימאְל ינשו ךנמְבְּב םייגינָש הָל 2
 כב

 ץִמָאְי םָאְקִמ םאָלּו ודרפי ךךינעממ יכטממ ןכלמ ןיתרמ
 ה "=: דיִּבְעַתְשְי אָּבַרְו ףמתי
 ןמיְלְשּו .דכ + אָריִעָכ

 םירוטה לעב אחמוי
 סייג .סיונ (גכ) : סו לס ויווי5 כיתמ סזו סז לש יו! כיפמ 6
 יפס6 טדקמס םיכ 6 כי-קס5 ופכט תומו6 סכסע) זפמ ביפכ
 סו ג'ס .סלופ :סיינ כמ6 לכד .ך"וי סטו 'ונו סיכפטמשיו 6
 'זז ינש םיכ | ןכרומ5 פומוס ג"סכ 52 זו ג"ם ןכ ךלכתנ
 סיוג יככ : ומפסכ ודמי נ"ס לכס יפכד :וטייסו וככטכ פומוש
 סושלמ .סו651 : סמנינוטכסו סדוסי יככ סז םיכטפינכ .ךנטכב
 : סככמס ס6למ6 כיסכד ונייסו וכיכסיו וכיכמ לפ רכש .ןפסי

 יישר
 . ןכ םא רמאתו : סומלוע ינס םלסככ סינולמו סז ספ
 םלפפסמו סופפמ . כנא הז המל :לונעס לעל לודג
 : ספ לע מ וטרדפ פו . שרדל ךלתו : ןוילכ לע

 : ספוסכ 0סס ספ ₪ דיניכ .'ה תא שרדל -
 סוככ כמלנ סש 1 סילפ י'ע ..הל 'ח רמאיו (גכ)
 סיינ . ךנטבב םיונ ינש : ₪5 למ6 6וסו םדוקס
 וקספ סלט יככו סוניכוטט6 6 סיפנ (ומס) ופכ ם כיפכ
 סמסס םומיכ 52 ע םכזמ 69ו ןוכ5 6 סכסלומ לעמ
 ןיס . םימאל ינשו :(6'י 8"פ) סיפפגס סומיכ סלו
 סיעפס ןמ .ןדרפי ךיעממ : סוכלמ 605 פ סול
 . ץמאי םאלמ : ומוק) סח צ ופסל סז סידלפנ סס
 קלפמפ פ'סכו ק לפטט .סז סק .סזטכ .סלודנכ ווטי 5
 למ סנככסמ 056 רו5 ספלמסנ 52 :(וכ 56קזסי) סבכמס
 כיסכ לפפכ לג5 ..חימי .ואלמיו (דכ) : סולפולי

 הימי ואלמיו יי :ריעַצ דבַעַי ברו
 ףמ סטוס כמ סיחסע ס6נפ ₪6)ו .י סיככוכ פדוכמ ג םוכרכ סיוג פפ א"ר תדלל

 ירק םיוג ,₪9 םולרַכ וחלפיו . 25 ןיררכנס

 םיבשר שוריפ
 ךתואבש םיאיבנה לא .'ה תא שורדל : םכילנר ופגנתי
 ילא אבי יכ ביתכו . ותאמ 'ה תא שורדל ביתכדכ םימיח
 1 איכנ י'ע . הל 'ה רמאיו (גכ) :"ה תא שוררל םעה
 "ינש ליבשב ךלש רוביעה רעצ יכ יארית לא . םיוג ינש
 רוביעמ םינש לש רוביעה רעצ חבורטש ךנטבב שי םימואת

 לכ ץרא יכלמ ביתכדכ . תויכלט . םימאל ינשו : דחא
 איכצהש ךותמו םימע אוה םימאל לבא , אוה ןושל לפכ םימאל

 םימכח יתפש
 .לפוו ולט רוכיעס כעלם כ"5 רמספו כ"ח פ'ועו סיפנ ר6טכ
 ל"עבמ 'ס 6 טוכדקו כ'פד ב : יכנ6 סז סמל סיטנ רססמ
 תוכל סכלסס 5רכס יפו ודוככ ךלסס לכ 595 50 ךלתו יִסְמ
 לט וגכ ןכ סיס לוסד סייק סמ סוסק ןמוכ לכע לס ןטרדמ
 םיס לוס .סםנ יכסע | ססככ6 356 סכלס 65 סמ) ל"6ו . סט
 = ןויכסס .ןונע ססכבלמ םילעס/ ןכ ככיס ס'כקסד ?'יו . 5וכנ
 פוככתמ וטע 6%יש- סדוק ססככ5 פמ ירסט רעטני 6לט
 . כמופ ךויע ןוסד 1 : סכוע סכיטכ .ותקומ ספט ודכ סער
 רכדמ ספוס 6) סמלע 6יסט ןויכ ס) רמ5ק ומנע 5וסד
 ותל לו סכ 'ס כמ6יו כיפכדמ קייד י"םלד )"ועו סניכטס 6
 <ס) רמפיו 5 ךללמ ס) רמ6יו רגס יכנ ם'פכ 'ס סג רפסיו
 5וסו ם/ : ס) רמ6יט םינטכ 'ס רמסיו פ"ס ידו ₪06 ועוכ
 כ סונינוטנסד 'ופ / :  ף')5 סוקמכ פכ דיס יכ סילנ 5
 תעסכ תוכוקככ ןנורט5 50 סטקו . כקעימ 53 יכרו וסעמ
 %) רמ6ו 'וכו סלעמ יפלכ ויפועכ56 "+ ףקז יככ לט ופריעפ
 * . סנטק עכ55כ 'יפ6 יקעגיס .םרוטס יפ> סוס סלועמ יקינסנ

 : "מנכ | ןייעו | מ'5ר . לכו6 סוס 5) זמנעכ יככ 336 תולג פוס סח טקלוטמ .וקספ 51 ןילכו5 ויס ןתיכ נכד "וו
 "פ צ :'כ 'ד "ע י'טככ ידסכ ס'כו סיכלמכ 606 ךוימ 6)ד ןמ5י םפפפ וקויד (ן"רסמ) ., ל" סימ6 ינפו כ'5ד ם
 סיוגס םוכו6 .ס) עודוס) 6וס סנווכס קכ ךנטנכ סיונ :ינט כמ5 רככ יכסט סיעמכ - שיב סמ .ס9 עודוס) סוכ סנווכס ןיפט
 ףמומל .סזו ועטככ סו גסנפכ 6ל0 סומ טז םידרפנ סס סלועס .כי15) סת65 סכעכ סיעמכ סדועכט .רפולו ליס סמ סנטככש
 . סועמכ סידכפנ .סכ רככט רפול ינוניכ- 3 לוספ סודכסנ דיקע ןוט) 6ן0סכ ודרפו סוקמכ כפכ  ןכלו סועמכ סדועכ
 .ומ6 יעממ רעננטמ 'וס ווכוענמ בוסכדכ ןמ6 ועמב סדפכ טלוכ ר"סני ןיפמ ירפסכ ןנופמ יכס ס"תו , ס"פכס

 ,.םנכ .ועכטב סיס סו 6"ע ינפ) סכיכטב סכרפפו ןכ וטעס סמ 36 ד)וגט סדוק ןעמ) ר"ס5יכ סופקמ סדלס ןיפט 'יפ 6"נס =
 .ךמ ומכ סוסס ודמכמ לכמ ומכ .סולגמ ס"מו 4וכז 536 5'  ןמוכ סנודגכ ססונע ווסי 55 רמונכ ק : טיפ ונימכ קגרססנ

 4 טיע שוריפ |. .שע שוריפ =
 :ןיִרדְִא םעַר ןופ רָנייַא דיישנ פָא רעו ייז ןילעו) סריִנְרעָל יד ,יִטָשְראָּפ וצ <, שי? רָבִ םש
 : טייִטָּב ֶר ו ץִנאָז ריא ןילאז יז טאָנ ןופ
 ןייַא ךְרוד טְנאָזְג ריא וצ טאָנ מָה ל < רסאמ (גב)

 -ףרוד ןיראווָנ טנג זיא םש וצ רֶמולְּכ חלש

 סווג יג טגאָזָנ ריִא וצ טָה םש נוא שָדּוקַה ַמּור
 סיסואל ינו ףוב ןייד ןי ןיִנעָנ רקֶלַעָפ ייוצ 3
 ָא יז ןילעו ידרפי דוצמפ ןיִכייִרְגיִניק -אייווצ נוא
 םיִרעְדיִנ איד ןופ רַמולְּב םירעְדְנ עניי ןופ ןידייש

. 

 < םיאלו טייקטוג ןייז וצ רַעָד נוא תעש ןייז וצ רַעָר

 - ףייריניק ןרדנמ םעָר ןופ סייל יירְיניק ןייא נא
 יִר ןיִּבאַה טי ןיִלעּוְ יוז ןיקךאטש יז טעו זפש
 . הָלּוע טענ רָניַא זַא רָמלְּכ טייצ ןייא ןיִא הֶלּודְ
 ךייו גינעָט רֶטְנּוא ררדגמ רער טעו ןייז הָלָודְנל
 ןניִד טעו רָע ייִגָמ רָמְצְלַע רַעָר גוא ג םיִא וצ
 םַע נוא תרקל היי יאלפיו (דכ) :ֶטְסְגְנוי םעָר ד



 ו
 כ

200 
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 תרָדאִּכ וְלָּכ = ינומדא .ןושארה
 דיִרָתַאְו ל: ושע מש וטרקיו רעש
 בָכעַּב .תוחא ודנויחא :אָצְי ןפ
 .וסיפפ ו אית

 םיבשר שוריפ
 דובעי ברו : תודיתעה לכ חל שרפו רמג הל רמול ליחת
 בותכדכו .ה'בקה ובהאש בקעי תא הבהא ןכלו . ריעצ
 שודח רבד לכב .םימות הנהו (דכ) : בקעי תא בהאו
 התע דע יכ האל איה הנהו-רקבב -יהיו ןכו . ןכ רמול ליגר
 אל יכ םולח הנהו הערפ ץקיו ןכו לחר איהש רובס היה
 . ינוטדא (הכ) : ותנשמ רעינש דע םולח היהש רובס היה
 . וארקיו. :םיעורה .םישָבולש ., ךעש . תרדאכ : ל"ב ש"ור
 : רעש לעב היהש רמגנו יושע םֶדא ,.ושע ומש םליעה לכ-

 ומס נמל סופט 'מיגכ זשפ . רמנכ+

 ה
 4 יש 2 0

 ₪ - תודלות הכ תישארב

 אציוד:הָנטְבְּב מות הגה תדְלְ
 : = .םולקנוא

 1 דֶלִמְל .אָחְמִי
 1 אָחעְמְּב , ימית
 .האמדק קפנו  הכ
 םילְכ הלב קימס
 - תַשָעהַמְש וקרל
 יהיחא קפנְּכרהְבּווכ
 אָבְקְעב .אָדיְ הדיו

 1 ושער םירוטה לעב
 ספיסט סיטבט פ"י גגכ מ" סכסהש :'פו -"וי כסמ . סמופ (דכ)
 'םמכ 'כ .  ינומרס (סכ) : שלרפ3 ::6תיודכ- ךילוק> .סיוסכ
 ססכטכ דוד יכג | םיכיע ספי סע | ינומדס 5וסו = ךדי6ו לכס
 רמסנכ'עו וטטכ סיִמד ךפוט  סז למ6 .ינוְטד6 דוד ₪6 ל5ומס
 סיכיפ :!60קנש סשוט סוס .ןילדסנס סעד סע סיניפ -ספי סע
 ופ5 סמל תימטסט דמכפ .ינומר6- :.רדפס ויטמ ס6) .רמסנט
 .םדסכ כט לפט ס5יט סד6 'כמ ינומד5 6"ד . .סדכ | ללוגסנו
 5וכ ס6ש .םכד6כ תוכעט .6למ .סיסש כעש .םֶכדַשכ ןכייסו לודג
 יוטפ .סיסמ וטפ : סמוד6 .סני6 לעש .תכד6  סדוס ןושנמ

 ושע

 סיוטנס = ודיו ךדיפו , סכס . 'פמכ 3 . .ודי\ : כקעומ ןוק .ןס ופופ .'פס 'פ סו ן"כ . ויקפ סלי ןל יכס6) (ו2) . : סנועכ יס6ככט םומוס 'ע סיטטסו ₪ ו"ש 'פ וע ד סנועס כילסמ סיס סוגט 6וסס
 םימכח יתפש

 לוטו .וכוכתמ ןמו6ס סקי דסלככ רמוטכ ונפפ לקוי לו
 כ'ג5ד ןמיסכ ₪00 ספ סז כקכנ 65 'יפ .ך| : וסע פוכנמ לוס
 תק) 52 כעס םרדסכ 5מנטכ .ינומד5 וסט ונעודוסכ 5ָכ סמ
 ינומד5 :5וסו דוד יּכג ביפכד סו . וסע ומס סמל סעט
 ולט סימד תוכיסס סינוע ספי סע כיפכ דודכ כ'וכ 'ופ רככ
 ביקכד רעסד כ"כ. ש :.סונוע .סופרקנס .ןורדסנפ פ'ע סיס
 רעפ.6כקג ןוס סדסמ ןוק ס'ככד פרדס לע יפק 83 רק
 וְוָכ סוסס - .קכדפכ רעס ולוכ ק"ס .ללפ .רמ5 וקח .םלונ 5%
 וטכני 691 ג'ו סוככזכ 605 קוספ הכט  ס"6רס (י'סנ) , רפ5
 סיס :ומוכ לקד = פ'סו . קכד68 ישק רעמד יכָס רעט 56
 כעס תרד5כ עט ונוכ 3'נסו .רעט סלכמס תרדסכ .רעמ מ
 תכד6ס כעס םרוטכ ק'דרֶס פ"כו .ו"ע,סכומ ןוימדס ף"כט 6
 ימג ")וס ןוטפכס 691 בופכד ןווכ תו : ם'ע רעס סנעכ
 וגס כיסכ ₪ ס'מ .'יפ .'וכו 5'מ יתעמש ןרסמו וגטס 5ניז

 : 'וכו ןוס5כ .סֶינוכ סיסט וטכ ןוט6כ .תמנכ כ'יס ןידס ןמד =

 יישר
 -: ססדלי סיטדמ .'זל וכ סופי ולפמ 050 . קפדל קעכ יסיו
 יפי. סלמ .סיפוסס כפסכו ,לסס .םמות הנהו
 : עפכ דחפו .קיד5,-דָחְפ ןלכ .לכ6 סיקיד> ססונפס
 פיססככ) .סימד ךפופ.פסופ ך.לוס ןפיס , ינמדא (סכ)
 םילפכ .לעפ פל - . רעש  תרדאכ ולב :.(סככ
 ,.גוככסס) זעלכ ס'ריקולפ כעס ססלמס כמ לפ ש
 ש ופלק לכס . ןשע -ומש וארקיו : (כפס ימ .לופ
 : קכלס .סונפ | ןככ וכעפכ למנכ\ סםענ .סיסט יפל ןכ
 סרדמ יפעפס .'וגו .ויחא אצי ןכ .ירחאו (וכ)
 וככעל וב !סו6- סיס ןידכ וטוספ יפל וטרודס תר סדנס
 דפלו 65 .סינטס ןמ וסעו סנוססר ספיטמ רפוכ פקעי
 ןז םקק וז סוככ6 יש סכ  ןפ סכנק סיפס תלפופסמ
 .550 .סנולקס .תסנכנסו סנוכספ 50 סנומסר ססנֶכְכס
 כקעוו ןוססל .ל9י סנולקסכ לנונס ופע 090 .סנוטקְל

 סלוככס תפ לוטיו סמחר םפ לופפיו סריניל ןוטסרק סדילכ ןוטלכ לסיס וככפפ 5 כקעיו ןורסס סלי סנוט6ל רלונס
 ט"ע .שוריפ

 וא הנה ןניּוְוְנ וצ גַעָמ עְרְיַא טֶליִפ רֶר ןיִראָו זיא
 רָא ןיא .גניליווצא ןעוַוג זיא םַעְ הנְמבְב םימות ןוב
 סורַא זיא רָטשַרַע רָד וא ןושארס אצנ (הכ) :ףוּב
 ראָה טיִמ לּופ רעש תרדאכ ולוכ טור ינומדא ןעְנְנאַגג

 יארקו ראָה טיִמ לופ זוָא לאו) ןופ דיילקש יו וזא
 יישר .ושָע ןַמאָנ ןייז ןיִפורג ןֶּבאָה ייז נוא ילד וטש
 ווא רע לייוו ןיָפּורנ וזַא םיִא ןיִּבאָה עֶלַא טְּבייִרש
 ראה עָגייִז שיִמ ןירָאוְנְנ דַמְנָננּוא ןיראווג טֶבאַמג
 ןראי = ליפ טלא = זיא  פוָו רָעיִא יו דא
 םּוראוו וש .ןפּורַג עלא םיא ןּבאָה סוד
 ני יפא וכ 7: טבאמנ ןושֶל זיא ושש
 רטדרְּב ןייז םורָא יא ףאָנ רעָב וא ייחָא אז

 ל 0 ל
 0 / 0 7% שו ד 4 352 5

 טיע שוריפ

 טפיִרְגַּב טה רֶנאַה ןייז .נוא :וש בקב תא יד
 ןייַא םיִא טאָה רע ושע ןופ טשדעפ םַעָר ןיִא
 סורא רַעָיִרְּפ טֶלאוְָנ טָה בֶקַעַו תַמָחִמ :ןָטְלאַהְ
 :שֶרְמ רעָב .רוכּב רע .ץיינ לא רַע יד ץינ
 רע סוָו ןעָטִנ טְכַעְרְג ןיִרָּב ויִצ בקַעָי טְּבייִרָש
 ןָטָשְרֶע ,םוצ :לאָו רע ןוטְלאַהְנ ןייא םיִא -טאָה
 רובָּב רָטְכַעְר רעָר זיא בקַעָי םּוראוו ןייַנ פורָא

 עלאָמְשַא פ ןיירא טפראונ ןעמ וא לשְמְל ןעונ
 ןרדנא םעד ףאָע םֶנייִא ךעְלרְנייִטְש יו יל

 - ליִדָיִמָש סד ןֶמעָנ סורא יז ףראד ןעמ א גו
 .ץַמְשרָשְניִה םוצ ןַפְראָוַנ ןיירא טאה ןעָמ סאו
 "םייג עַטָשְרְע םאָר נוא סורא רַעְיְרִפ סאָר טייִג

 א ד 6 קש שק
*-- > - 



 ןיתְש תש רבק הע

 םישש 0% 7 :הנלרנן ןינָש
 לח וכ פלש וא וכ
 ." סניגפ ל א'ת ןכרישחנ 0..." רכו ישע חו

 יישר
 קיפספ .סז ןופ< ןמס .ושע בקעב

 ארקיו : וכמיס סלטונו דמוע סזכ ד ספ 5 א
 סכרוככ) ןוסילק סקס למ) . ק"גקס ב . בסעי ומש
 . (כקפי ומש סמקי\ ד"סס סמ מכ. םרק5 6 ףפ סמ
 : כקעס :סזיסס ג סס> לע בקעי ול סרק ויכס ?'ד
 סומע גנב דע | סקפנסמ = סימפ : ; הנש םישש ןב
 ןותמסו ספ5 .ונלס סילק 'י) ןןיכסל סווללו םככ ג'י כ
 טדי סרבעסכ :05 ןויכ 7 ויכ6  סטעש ןמָכ ידך סל
 פל ססיל 55 55 סחפפו סינפ .ללפפסו סלקע .פיסט
 םומכו) סמימס  סלוע * תויס) סיכומס כסכ םדקקנש
 ןפז לכ . ושע יהיו .םירענה ולדגיו \(זכ) : (דס
 סד6 ןיסו ססיפעמב .סילכנ .ןוס ₪5. .סינפק . ןיסש ה
 סז סנס ג'י ףכ .וטענס -ןויכ .סביט סמ -סס3 קדקדמ
 . דיצ עדוי : 8'פ9 .טביפ סח םופרדמ יפב) טיס
 ךליס כ וסופו = ויפב ד ויבש ל םומללו דלל
 וסע ויכ6  לוכסכ ןכפס קלו םלמס ₪6 :ז ןילטעמ
 ופמסמכ , חדש שיא :: (סמומנפ) סופמב קדקדמ
 וס . םת :ופועו םויק ה וקפקכ סדוטו לככ סדק

 ד5 וטוריפ סיס | +5 סיגס6 כטוו לע ךפוס סדס טיפס ומכ
 ןגככדפ ולופ6 רטעמכ סיִכווס  ןכיפד ץ : פויח דול לוכי

 = תוחלות ל הכ תישארב |

 -- קצהו בקעי ומש ארקיו ושע מ
 הנש"
 שא ושע יהיו םירענה

 לו ובק

 .םתא תררב

 . םימכח יתפש
 ופ גיקכ 5 סמכ ?קז ב : יונס וכ תזקו6 ודו 9 א
 דער מ'ט סנס 'ס ךכ קנו כיקכד ןויכ | דועו ןקומ 6רק
 %/'ד ו6כק ס"כקס "וס ןכנ רק : ועתטמ :זמליכ 15 קס
 ןיכ5 תופולס וכמלו %)2 קנו כיקכ 65 סמלו -160ק 2
 "פלר 2 : ל"טבסמ . סופעפ .וסכקעוט עדו וכ כקעו ו5כק
 גינטכו סוכ מ"נמ וטפ לקעב כוס 25 ךולכ סמכ סמק ןוטפל
 כ'6 וג "6רק .ווכסכ ס'ד 5 526 "וקו קופסע סז ןיס "יס
 סמ ןפוכ ,ודכ .כסכמ3 ךיר5 יכ יִכפנ רתוימ ןי6 וסטיסקעכ
 לכ 3 סמל נ'קד ד ::כקעי סע ווכס וג סכק סמ ינפמ
 ןיפמס 0)5 ססככ69 :רתוי סנט 'ס ןכ סמטנט דמ ל פססלפ ךכ
 לכ ןוטמס קי םרי\ 'פּכ לוט) י"םריסס :ומ> סינס 'ו 0
 סונפ 'ו ןוסמס .סלד לכסמ ףלינ למות יכו | 'וכו ף'5 סנס
 ולו 'כו סספסו כמ6 ןכ) סמ .: מקי) 651 ללפתסכ ךול> 5
 ועפל) סז" סידלפנ ויס סועפמ כו קה ה : סמפכ קוד
 סמר סטוע וטפ סוסס פ'עס" רמולכ "כ פ"ועו ומוק) סזו
 ןכ סטענט דע וכ ורכס 55- קויככסו שוכטנכ ןולופ ויס
 ןכ סוספ דפ סער תוכרס> 69: 6 מע: 6סו "ו סנס ג"י
 י'טרופט ומכ סונט טממ ססר36 יפו .וכפקתנ סמלייסנס ו"ט
 : םיססרפכ סטע "חלו סענלכ סטמ סינמ 2 ןקוסד ?"יו ןמקל

 ימויס ןכ 69 ספד .סמכמ ךיל55 רכד עמסמ טדוי ביהכדמ
 65 ש6 )סט ךפיס 6וס ד םו6ה .רמו) .טי-דועו = יסד 6

 יפנ סת טופ 6ןס רטפ6ד סת טופ )₪ ךפוס סוס 69 :תויפ
 תוגמכ ותו5 סעטסט .ט"סו-(מ"5ק) : ל"קו קו5מכ קדקדמ וכו

 כ"ג. ל"ת .ווטכ וקיוחס .ישדו לכמ לשעמ וכ ןפוו כמ5נ5 6 קיוססט יפכ . ונופמ .ק5וס .סממסד סוטע >'ג רפעמס
 כעע כקעיב .ןכו סולעט סלע 'פכ קקניכ ןמקנדכ 560 סונמכ

 טיע שוריפ
 , 5 זיא ל אָד וזא ןטשְרֶטְניִה םוצ סורא

 וא ןֶמָשְרֶע םוצ טֶכאַרְמ סְרֶטּומ רעד ןיא ןראוט

 יד ןמּוקנ ּויִא סע זַא גוא ֶטֶשְרֶמְניִה סוצ ושע
 ּרַא ןָמָשְרָע םוצ ושע זיא ןנווג םַעְר  ןופ טייצ
 ןיִטָשרע .םוצ טֶלאוְוְנ טאָה בקעַי נא ןֶנְנאָגְ
 ןַפאָשַּכ ןטשרע םּוצ ויצ רע יונ 1זַא ןיינ סורא
 םּורה .ןידה ןמ הָָכְּב יד ןמע לֶאֶז נּוא ןֶראונ
 ארק טשרָעָפ םַעָר יב ןָטְלאַהְ זָנ וצ םיִא רע טָה
 . בקעי ןמאָי :ןייז ןַפּורְנ טאָה רע נוא בק ומָש
 "ווא םיִא טאָה אּוה ךּורָּב שודקה טָּבייִרְש יישר
 בקעי :ןַפּורְנ םיא טה רָטאָּפ רעְד רַדא ןפּורג
 בקע נּוא טשְרַעָּפ עַד ןֶטְלאַהְג טאָה רע. לייונ
 "קָחִָי גוא הנ פישש ןמ קחו טָשְרִעפ ןושל יא
 טה איז וא טמא תדלב ראי גיִצְבעְז יעומ טלֶא זיא
 הקְבִר מונטה קָחְצָיּוא "טיר ישר יז ןֶּווג
 טראָווג רע טאָה ראָי איירד שמ טל אי ּוָא

 | טראָוְנ טה סֶהְרְבַא רָטאָפ וז רו זז

 'פכמ ספדפ טיס כ"6ד סדטב דכוע 59 ןר : ק"ודו ךכ ונרטעס
 ט'ע שוריש |

 ןהעָזג טאְה קִחְצִי יוו נוא הֶרָש 7 ןייז .וצ

 םֶמּוויג רע טאה ןראווג \ ןגאְרס ג זוא איז זא

 עט לַלָּפְתַמ טאָה גוא הרקע | ;ייא .יָא איז א
 : רעטאָה הָחְּפש ןייק נוא רֶדְניִק ןֶּבאָה .לאָו איז

 ןראווג טניה ויִא רע לוווו .ןַמַעְ טלאָוג טי
 : הָמיִמְּת 'הלוע ןייא רפ .הירומה רה םעְר ףוא
 םירָ ןנעָז :ןנְנּי אי ד נא .םידמה לדג זכ)
 יא דיצ רוי שיצ ןַעווְנזיִא ושע נוא יש יהי ןראוָוג
 תופוע נוא תויח ןָיְנאָּפ וצ טסייוו סאוו שֶטְנעָמ
 וא סָּת שיא בקו שְנעָמ דֶלעָפ ןייא חש שיא
 כ ץֶנאָנַא וג ווא בקשו
 יז ממ טעְרְג רע, טאָה ץראה ןיינ ןיִא טְנימנ

 יישר .הָרות יטנירעלנ טַה גוא רָבַעְו טש "איב
 "ןעָמ טאָה ןיילק ןעווג נז אייז ןמז לָּכ טֶביירש
 שַטְנַעַמ ןייק נוא םישָעמ עָרַעָייַז טנעמ רָר טיִנ

 ל ו . .
 2 ה + 8 ו 1 ל

 8 ל 2-2 ב -
 8 0 שי י..<," א לי 3

 .טאָה רע, םאְוְו רָמּורפ

 . הטל יִד יא ןיִציז טְנעֶָפ רָע טייק נשי לומ

 םשצמ עיעויו ףוא ןעווג קרקרמ טיִנ טאָה
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 בקעייילֶא ושע רָמאיו * : ףיע
 םדאְה םֶדָאָהְ"ִמ אנ יִנָטיִעְלַה
 .וי םרסכ .ופפ חביו .\' 5רסכ סכ ןירדסנפ לי סטוס כקעי דזיו . גכק ףרפכ שי5 גקפיו א' ןך , "ארק ןכזחלע יכְנאףְיע כהה

 םיבשר שוריפ
 העור . םילהא .בשוי : איבהל דיצ דוצל , ריצ .קדוי (ןכ)
 : הנקמו להא בשוי .שיא יתשריפש וטכ , ויבא ןאצ
 . בקעי תא :יִףפהוא  :.םוגרתכ ופושפ . ויפב דיצ (חכ)
 דובעי ברו ה'בקה-רמאש הממ םגוותמותב תרכטמ התיהש
 תבהוא הקברו ושעל קחצי תַבהא ןאכ םידקהל ךרצוהו ריעצ
 תא ךרבל הצר קחצי ונינפל בתכש-המ עידוהל בקעי תא
 םדאה ןמ (ל) : בקעי תא ךרבל .המירעה- הקברו ושע
 תא .לפוכ וריבחמ לואשל רהממה םֶדא ךרד . הזה םדאה

 :לוכאל הרהמ יל ןת רמואכ אוה ירה בער היהש הזו וירבד =

 םימבח יתפש
 כעכ 6זסו כ'6ד ₪ : ןיקכ ומכ סמד6 דכוע 15 חנכ ןמכ
 ןמ 6נ ונטוע)ס כ'כו סיטדע דווג ךומסכ כיתכד י : ל"עכמ
 כיפכדמ ל'יו תומל ויפונס סע ועוגס 6מכד ק'6ו כ : סודפס
 ןקז קחו יכג ומכ סימי כוקכ לכו עכסו ןקו ססכ36 יונג

 8 6 רלנה חב תישארב

 בקעיו הֶדָש .שיא .דיִצ עדי
 קחצי בָהָאְו יי :םיִלָהֶא בשית
 הקבר ויִפְּב דיציכ ושעה"תא
 בקע דזיו < : בקעיהתֶא תָבְהא
 אּוהו הרשה"ןמ ושע אָבִּנ ד

0" 
- 

 תיִּב שָּמָשְמ םיִלָש
 .םִמְרּו חכ : \ אָנְפִלּוא
 יִרֶא וֶשַע תי קִחצ
 ליִכָא הָוָה  ּהָדיִצִמ
 תָי תַמִחְר הקבר
 לישבו"טכ + בקעי
 אָתָאַו אָליִשְבִת בקע י
 אּוהְו אָלְקַח .ןמ ושע
 וָשִט רַמָאְו ל : יִהְלַשִמ
 ןעב ינְמַעְמַא בקע יל
 אָקמְס אקמס ןמ

 ה םירוטה לעב
 !קדיג פפטכט ס"וקטס פלפמכ סיעסיכ סס3 ססקלמ ודיו ךדיסו
 ינשש סע ש"ס , ספ םיפ (זכ) : ס"ולעס ודיכ ולפיט זמכ
 ךע ןכ6) וסנכנטפ (כפוי) סיגט ס"פ :. דומל) סס יפספכ
 :סנילט לש סיפס6 לטוי סינט ס'ת כמ65  זמל .םיכס סנכנש
 'מיגכ קטי : לס63 סניכט ספל ךכט י"ם סכוע . סילסו6 כשוי
 .םוכדפ : ףס6י 59 (ךמכיו) 'ינכו ןדע ןגס = 'גכ סיסנ60 ךפלפ
 ינטיפפס: ולכ6 236 8יכטמינכ . דיזג (טכ) : ג ןכ סס ןמ ליכטמיגכ
 וחלוככ .וסעמ = סנק .לקעיט ססכ רמומ ןפס ת'כ . ןמ לכ
 :סמ) תפכ דָצַטַמ ןמס ₪6 ילדלמ סנק ןק .סיסדעו סקלכ

 יישר

 פומרל ףילס מיס ימ ,  ויפ ןכ וכלכ 055 סלס לככ יקב
 לט ולספו ספ ל וס6 . םילהא  בשי : ספ וולק
 וטכדמו . קסלי לם ויפכ ומוגכפכ . ויפב (חכ) : רכע
 : ןוככדכ | וסמרמו וקו5 ד5- סיסס וסט לם וופכ

 ספיע יכ ד .סימכי) סמיפד סמכ ם .סמינלכ (כ'כ) . ףיע אוהו : ופוגלקכ לופיכ .ןופ) . דזיו .(פכ)
 לכס למגס מ ןיסבופ ןיס ונינטט ומכ סכופל סככס ךופבו יפ קפפס . ינטיעלה (0) :/ סונכוסכ יכסנ
 שם ופע ק6 ספכי לע ססככ5 פפ סויס וקופו י סופו סיפדע . םדאה םדאה ןמ : ופופ ןימיטלמ
 4 ב ויפונטמ סינמ 'ס ס"כקס ר5ק ךכיפל ס'כקכ וסיקפסמ סכוק .סכיפ וז ןיפו סעכ תוכלסל סלוו וכצ
 גלגל .סומודמ - סיסדע | סמלו = לכ6ס - קמ | םוככסל סיטדע כקעי = לשיכו סנט ס'עק סח סנש פ'ק יס
 גסנמס .ךכופנו ככדל בוסספ ספ ו ןופ לכסס ךכ ספ סטפ .ןיס סיטדע סמ ךועו) סלועכ רווסס לגנג סולכלסש
 דעומב ןניכמסדכ ספ ול ןי6 555 .ךכ ספ ססל ןיפו סילונע סספ סוליב ולכסמ .קלסקכ לכ6ס 6 סורכסל
 לסוס וניסו כיטמ 'ז דעו 'גמ סלססכ ל6וט וניסמ ם'כו סדל לכל סולט כיפמ פיס סינוטסכס .סימי 'ג לכ לכ6 ןסק

 מע שוריפ
 טאַה ראי .ןָצייִרד ןֶראוָוג טֶלַא ןנעָז וינ א נוא
 ושע נוא תושְרְדָמ יִּתְּב ּוצ דייִשָג פָא בקע יז
 בָהֶאַיו (חכ) :םיִבָכּוּכ תרובע וצ דייִשְג פָא ָךיז טָה
 ןוז .ןייז טאַהְג ביל טאָה קָחָצַי נא ישע תֶא קח
 ןייז .ןיא ייפ ןֶנְנאָפְג טאַה רע דצ םּרא יי וֶשַע

 ןנְנאּפ טְנֶלְּפושַע רָמלְּבְקֶחְצּו רָמאָפ ןייזןופ לומ
 רָטאָפ ןייז ןָּבַעָג טנעְלֶּפ נוא תופוע נוא .תויח
 טָה הָקְבְר גוא בקע תֶא תֶבָהּוא הקו "זי יש מע
 ןּוא ד קי דָהו טכו :בקָעָי ןוז ריָא טאַהָנ ביל

 \ ט"ע שוריפ

 חְַָה מ ישע אגו סָטְכַעָהְג ןייַא טֶּכאַקְג טָה בקע
 :נוא ףע איהו דֶלַעָּפ םעְר ןופ ןֶמּוקנ ויִא ושע וא

 וש רטאמ ל) :הָחיִצְר רֶר ןופ ריס :ןעונ יא רע
 מ אג נפילה בקע וצ .טְנאזג ושָע טאָה בקיא

 .ףאמ וגיל עטור עניזאד ור ןופ הוה סיִטָח םלָמָ
 .ט לע דיִמ ןיִּב ךיִא .םּוראוַ יִכְנָא ףל יִּכ ןפּוז ןֶא ךיִס
 ןֶא ןכאמ ןֶסיִיָהְג יז טאָה רע ליי .1זא םּורְד
 .ןָפּורְג רע טָה פורָא מש יי ןיזניִל עטור טיס ןַפּוז
 +שר .טור ןושֶל זיא םודָא םּוראו) םודָא ןָמאָנ ןייז



 אָנֶא י יָהְלַשִמ .
 ּהָמְש ארק 9
 בקע רמָאְו אל: םודא
 תי ןהלר .םויּכ יז
 | רמָאְ בליל ְֶתורבְּב
 הז לא אָנָא אָה ושָע
 יל" ןנד אמל "תַמַמל

 רַמַאְ גל אָתְורְבְּב
 םויָּכ יל םיק בלגי

 ןיּבמ הל סייקו ןַהְלּ
 ּהָתּורְכּב תר

 םירוטה לעב
 לכס סז סמכו ךדישו ןיד ףקמכ :ִסלומעצי '5 .:סז סמלו" (55)

 , בקטיל

 7 "תודלות הב תישארב |

 החכמ בקעי רַמאיו * :םּודָאומש
 רמו 6 ל ךתרכְּב"יתַא םויכ
 הָמְל תומל הלוח יכנא הנה ושע

 50 5 לה
 רכמיו ולעבשיו םויּכ יל-העְבְשה
 : בקעיל ותרָבְב"תֶא
 ו ל בי סונוס וכ = סנל את

 ושעל בהי בקעיו דל +

 | ובק

 בקע רמו ל

 ןתנ בקע
 ושעל

 םחל

 ם'בשר שוריפ
 ינומדא =:אוה .םודאומש ארק ןכ לע
 םודא

 , 1 תוכרב ת6 רוכמיו

/ 

 לוכאל הואתנו
 ול ארק ןויזב םשלוותרוכב 'רכמ ותונתבער ליבשבו

 ןוממב ךל יוארה ךתרוכב קלח יל רוכמ דימ .רתלאל 6 םויכ הרכמ (אל) : ותרוכב .רכמ ודא .ליבשבש ןכ
 יקלו תודעל לכאמה ךל ןתא כ"חאו ךל .ןתאש ןוממב יבא -

 יישר

 ומונלפכ . םויכ הרכמ (6ל) : (ןטי י"'םרב .,"וכו
 : סלולכ סכיכמ יל רוכמ ךכ רורב לוסכ סויכ ןסלוד סויכ <>

 סינקסל :בילקיט יסדכ טז :טפל ןיס  בקעו .כמס קוכוככב :סדוכעספ יס . ךתרכב

 ןכל ןיב תירב םייקל ,לגה לע םש עב וניצטש ךרדכ ם
 תויחי .תייראי  םיבוה . םש :םייוצמה ירעיב 'תויח דוצל לה ינא םוי לכב ,"תומל 'ךלוה יכנא הנה (בל) + ו

 םימכח יתפש
 ןכ רפ% גערס ינפפ ספד ל : סיקוד< ר6טכ ןכו סומו עכטו

 יכנא : הנה :(כ9) =: ס
 לוט יול טכפ .יכ- סוכוכבב  סדוכעס סע לכ ספ פלש סלוקכס סיס .קכלוסו סדדונסמ) . תומל .ךלוה
 סקוחכ סכ ןייולס סופימו ןיטנועו םוכסופ :סמכ ל"6 וז סדונע לש \ל סכיט סמ וסע כמ (דועו . ססול
 0 ןפס סמ כ'6 סדי לע .סומל ךלוס .ינ5 כמ6 םסכ יעולפו ןיי ייוקס 0 ןס 55 (גס 'דסנס) וכינפש

 ט'ע .שוריפ
 ידָּכ ןֶּבְראָמַשִנ םֶהרבַא זיִא גאָט םַעָד טּבייִרָש
 תּובְרַתְל סורָא מייג לקניַא ןויז ןֶהְעָז טיִנ לאָז רע
 לאָז רע טָנאָזְג וצ םיִא טאָה טאָג םוראוו העְר
 ןעוָוג רָצקמ טאָג טָה םורד "רעָמְלע טּוגַא ןָבאָה
 ףךאר טאָה קח םּוראוָו ןראי ענייז ןופ ראָי ףְניִפ

 םֶהָרְבָא .נוא .ראי גיִצְבָא טיִמ טרְדנּוה :ּבַעְלְ |
 ףְניִפ טיִמ . טרדנּוה ראָנ טָבַעְְ טינ ןייִמ טאָה

 קָחָצִי ויִא ןָּבראָטש זיא ,גוא ראי גיִצּביִז :נוא |
 ּגאָס םַעָר בֶקָעַי טאָה םּורֶ לָבָא ןייא ןראווג
 נוא :גירְביִלייק. זיא :סע, םּוראוו ןוגיל טֶבאָקְג
 יז טיר סונ דערא איוו וזַא ךוא :זיִא תוליִבָא

 נוא לָבָא ןייִא רעַד זיא לאָמָא טֶסייַה סאד םּורֶא
 נוא בקש מאיו (אלו + לָבֶא ןייא-רעַד זיִא לאָמָא
 ףּוק רפ יִל ְתדְוכְּב תֶא סויִכ הְרְכמ טֶנאָזְג טאַה בקש

 וו הָריִכמ עמל יא ּוזָא הָרוכְּב יִ הָּמּצ
 איר. ליוו .טָפיירָש וישר - רול זיא :גאְט

 נעל יז ָמולְּכ הָדובַע יד ןאש על ו

 עָשְר .רַעְר שֶנאְננ בקַעְו טָה תונָפִא זי

 ט'ע שוריפ
 -םאָנ וצ תונְּבְרְק ןייז בירקמ לאָז רֶע יּואָר טיִנ זיא
 ןונ חנה טְנאָזְג טָה ָשָע וא יש ראו בל) :היב
 טֶּבייִרש יישר .ןֶּבִראט ש וצ ויָג א תּמָל ךלוה יִכִנָ
 טאה הרובע איִד זיָא סאוו טגעְרפג טאָה ושַע
 טְנִעָה תותימ ליפ גוא ןישְנוע ליִפ טֶנאָזְג בקע
 טניִרעלְג ןּבאָה ריִמ איוו וזַא הרובע רד יא ןֶא
 ןיטקעדנ פָא ןייא טיס הדובע יד טוט ןעָמ זַא
 טָה הָתיִמ טמּוק רוכוש א ןעָמ זַא רדוא פאק
 א :לעיַו הָרוכְב -רעָד רעָביִא נאג .ֶשַע
 = איד ָךִמ גוט = סאָוְו :הָדכְכ יל הו מל ןּבְראטש

 טָנאָוְגג בקעי טאָה בקי דָמאַמ טל ::הֶּבוכְּב
 רֶד או רעָטּול וזַא .רִמ רעווש וכ יל הְָבָשָ

 יל ;עַבָשִיַנ תַמָאָּב ריִמ טסַפוק ראָפ אּוד זַא גאָט

 1תְריככ תֶא רכסי ןךֶראּוושנ םיא וצ טאָה רע נוא
 .אוצ :הֶרוכְּב :ןויז טפוק ראפ טאָה נוא בקעיל

 = שאה (בקעו כא שעל :ןַתְ- בקעיו חל :בֶקָעָ

 < שמ ורב םישדע קיז םֶחל ושע אּוצ  ןיִּבַעְגיִנ

 . סע ; טָה רע וא שו לכ ןיזניל ןופ  ץכעקוב
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 ושעק

 תש

 ןושארַה בעְרה דַבְלִמ

 הי וילא ארי

 ץֶרָאָּב רוני: ךילא

 סגפ ץרהכ רוג , ספ תרפכ סיפדע אר

 ם שי שוריפ
 רחאל הרוכב קלח ןיתמהל יל הז המל תומל ןכוסמ ינאו תוער
 וביו (דל) + ס"מ ריאמ יבר ברה יבא 'יפ ךכ ,:וניבא תתימ
 ןכ רחאו = . םימדב -.ותרוכב - תא רכמיו , הרוכבה -תא ושע
 זביו : רבד םויקל .םדא ינב גהנמכ וגו ושעל .ןתנ .בקעיו

 , קיק כז רי

 . חקל יתרוכב תא ביתכדכ ךכ לע טרחתנ ףוסלש יפל | ושע
 : טרחתמ היה ףוסבל לבא הרוכבה תא הזיב

 ו
 ו

 .תודלות וכ.הכ תישארב

 קָכאיַג .םישדע דיזנו םחל
 ד-תֶא .ושע דבי ךליו םקיו

 ץֶרָפִּ בער יהיו*וכפ : הרכבה

 ל

 .םחל
 יִתָשּו לכו ןחְפולמִב
 ושע טשו לאגם
 הָוהוא :אָתּורְבְּב תי
 רָכ אעְרַאְּב .אָנְפב

 יִּב .הָאְמְדַ .אָנפַּפ דיה רשא

 יִלֶא .קחצי לוו .םֶהְרְבִ .יִמיִּ
 לא 1 הררג -םיִתְשַלפיְרלַמ ּהְלַמיִבִא

 דרחילא רמאיוה
 רמא רשָא ץִרֶטְּב ןְבָש הָמיִרַצִמ

 .יִמְיּב / הוה
 : :קֶחַצי לזו

 םֶהָרְבא

 . יִאָתְשַלְפד-

0... 

 ירש םירצמל תּוחָת אֶל
 :ָּךָל רַמיִא ד אעְרְִב

 אָרָה אעְראְּב רוד נ הָיהֶאְו 4 ואזה

 ףדעסְב יִרָמיִמ יהיו ּףערו רזלו ל כ ךְִרְבַא ךמע

 ףל ירא = נְכְרְבִאְ -
 * .ףנבלו ןמא

 ך םירוטה לעב |
 . זכו (ד9) <: לפסס ילמ6 ךגסו כקיטצ רפכט דמגמ 'ולכסס
 ₪ סו ןכ סזוכ וגייסד ןמס יכג :ויניעכ זכיו . ופע זכו . /:]
 5ככ ס"ש וטע זָּביַוכ ךמס . כעכ יס! .(6) : וטטמ 65 יט :ןֶמס

 הליכא ליבשב התע ותוטש עידוהל ןאכ םידקה ןכל
 בערה דבלמ (א) : הנק"ןמ ןקיו -ומכ הזב 'ה רבד ןמ הזביו ומכ ,זביו

 ךעידוהל אלא-חז קוספ ךרצוה אל . המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו ביתכדכ . םהרבא ימיב היה רשא ןושארה
 ביתכדכ הרצק ךרד םיתשלפ ץרא ךרד םירצמל דרוי היה קחצי כ םירצמל בערה ליבשב ךלוה היה ויבא םהרבאש םשכש
 היזוש ה"בקה עדויש יפל המירצמ דרת לא ה'בקה ול רמא ךכלו אוה בורק יכ םיתשלפ [רא ךרד םיהלא םחנ אלו
 .'וגו ךל יכ (ג) :םירצמל דרוו

 םימכז יתפש

 וקכוכב | רכמט כסכס ןוגכ כ"כ מ: ל"עבמ .תמ | וכנ6 נב
 ךועס 536  זכוו כקכומל ל" כ"פו סכ ספר 50 מ"ס בקעממ
 5וס סזכ 696 סוס עכרס ןנועדו וענ ס: 6ככד )"ר "וכצ
 ןדפמ .כסותַב תכ יכנ .לועכ 'ופדכ "וכו .בוקְכָכ .דיעָס וטחכ
 ןפונוס) ןיפכב ןוסכ סוסדק יטדק 6וס ס)ועד ?'י < : 6
 : טיע שוריפ 0
 ןנאַמֶשִג ףוא זיא רָע נּוא דל סקיי ןקנורטנ נוא

 הָרְְכְּבַה תֶא ושע ביו ןֶֶנאַגְג קעווא זיא רע נוא

 יחְנ(או : הָרוכְּב יד ןעוְונ הֶזְבְמ טאֶה ושע  נוא

 םעְד ןיִא רֶנְנּוה ןייפ ןעוְנג דיִא סע נּוא רג בע
 ץוח מב ימי הָיָה רָשַא ןושאוח ברה דל דָנאָל |

 געְמ יד ןיִא ןזעוונ זיא סאו רָגנּוה ןיִטֶָשְרִע םעָד

 הרְרְנ םיתשלפ :ָךַלַמ ָךָלְמיִבַא לא ק קחְצַי ליו םֶהְרְבַא ןופ , /

 ןופ גיניק רעד ךְלֶמיִבא וצ ןנְנאַג ויִא קְחָצִי נוא

 ו יז טאָה יינא יסו+בו :רֶרְג ןייק םיִתְשָלִפ
 דוק לא טָנאָנ .טאָה נוא רפי יואב םיא רצ | <

 ביתכדכ ותדלוממו וצראמ תאצל ול יתיוצ תאוה ץראה תא וערזלו ול יתתנש ליבשבו

 יישר
 ועמל לפ נופכס .דיעס- . ושע  זביו (דל) :סכ
 המירצמ דרת לא () : סוקמ לט ופדוכע סזיכס מ
 כערס ימי ויכ6 דלים .ומכ סוכלמל סדכפ וסעד סיספ
 ןיקו ב ספיפס .סנוע ספסט סמולפמ דכמ ל6 וכ לפס

 שיע שוריפ
 יישר .םירצמ ןייק ןרדינ טי טָסְלאָז רד המי
 הָמיִמִּת הלוע ןייַא עו זיִא קָחַצִי ליוו ₪ טבייִרש
 טרעו טיִנ זיא ץֶרָאְל ץוח זַא ֶנאָזְג טאָנ טאָה
 - אור ולא רפא רש ץֶָאְּב ןמש ןניִרְד ןייז לאָז קָחְצָי
 :ןיִנאָו ריד וצ לוו ךיא סאו דָנאל םַעָד ןיָא
 < חת דָנאל ןניזאד םעד ןיא ןאוו תאהָץִרָאָּב דוג (ג)
 ָךיִא נוא ְּכרנָא  ריִדטיִמ ןויז לעוו ךיא נוא ךסל
 ריִד אגצ םּוראוָו ףופו ליל ךיד ןישְטְנעָּב לעוְו
 - 6 שש לע ו 2 עָנייד וצ נוא



 לָּכ תי א מ

 םֶהְרבָאְל
 יִנְסֶאְו ד

 ךּובָא

 ךּב תי
 יתעבש] :

 יבכובב ךערזדזתא יַתִיָּבְרהְו ד אמש יננסכ ןואמ
 ="לָכ תא ףערזל יתתנו םימשה
 ערב וכרבתהו לאה תצראה
 עמשרשא בקע": ץראה דוג לכ ל

 יתרמשמ משו יל

 לָּכ תי נבל :ןפְשְ
 ןילאָה אתערא
 - "לִדְב .ןוכְרבִתִ
 רא = יממע לכ
 יִד םףַלָח ה
 םֶהְרְבִא 0 סרב

 - ככ ןיעודיק כ סורל תכ כ ₪ נקלע א'ת

 םירוטה לעב
 . 5560 : סיקלמ 6" ופכ . 560 5060 (2) :זוכ סנ 63 פשר
 תסק יופ לקעי קלי ססו .תולוד 'ו לס6 5 סננסיש "יו לסמ
 תוכית ד"וי קוססכ טי . 'ונו פמס כס6 כקע (ס) : סטמ סלמפ
 ד"וי" ססנתנ סדננכו סוכיפ כ"קע ססכפ םוככדס : ד"וי דגנכ
 טמס סונס 2% תוכמ6מ 'יכ סלכנש סלוע סייקו = םוויסנ

 = לא תבק -  .תודלותוב תישארב |
 .לֶאָה תַצְרַהְהלָּכְהתַא .ןתְפ בלו לוס
 העבשה"תֶא יתמקהו : ימי 20 +

 רו
% 0 

 ָךיֶבָא | םֶהְרְבַאְל

 יתוצמ
 םיבשר שוריפ

 םהרבא עמש רשא בקע (ה) : ךארא רשא ץראה לא םש
 רמשיו : ילוקב תעמש רשא ביתכד הדיקעה לע . ילוקב
 :רומשת יתירב תא התאו הב ביתכד הלימ ןוגַּכ , יתרמשמ
 ותוא הוצ רשאכ ביתכד םימי הנמש תוצמ ןוגכ , יתוצמ

 6" ףסופכו .ןיניטכם .יכוכיע ף6 .סייק 'ינכ . ססלכ6 פמס רט6 לקפ : ס"טק ווקוכבו ו6כוכ ריכס סינמ 'נ ןכר י)וקכ <

 יישר
 : ססס מכ . לאה  (ג)/:ךל ופדכ  ןל) .סנומ
 סי ם \וטכל .למוק סדק . ךערזב ןכרבתהו (ד)
 ןלוכל 55 סח כתה לככ ןכו קסני לם וערזכ ךטרז
 ב ןינעל ף 'וגו ךמיכי רעלל לסלי ךלכי ךכ
 כמוס = ולכוס  ללקמסמ 05 סטסס סתיסו .ןכ ונינמ

 םימכח יתפש
 ת66) יפטכ :סת6 ןוסו 6וס ךלפ סכזע "6 /ף6 סלזע) ןומל
 .ךעלו םכסכ וכככתופ 65 טפב וכרכפסו טכפ) וגונכ ם : ל"חכ
 רמייקפ ןויכ ת'סו ע : ךטרזמ וכככתסו .רמו) 12 סיס ןכ סמד
 מו סגיד  ןועמסו תויק6 יתס- כקעו שנ סמ) סרותס לכ
 סמווק) ססילע ולכיק 697 :ל"יו : ווב תוק6 דככוי סכמעו

 יקיטע .ס6 ינולפכ 005 למופ- עכטנספ יכיסכל סעונם) סכמכ סקסנסו (סס סיטפו) ןכו = םינופפכ 60
 . ילוקב םהרבא עמש (ס) : ךכו ךכ

 יתוקח : סימד םוכיפטו לזג ןונכ .סוומלספ

 ט'ע שוריפ
 העּובַש אי ןניטעָמַשאּב לעוו יא בוא הַבַשַה
 ןראוושג באה ךיא סאו יִבֶמ ֶהְרְבַאְק יתעבשנ רָשַא
 יִבְכוכְּכ ךִעְרז תֶא יִתיְִרִהְו (ד) : םֶהְרְבִַא רָמאָּפ ןייר וצ

 איוו וזַא רדניק עָנייד ןיִרעָמ לע ףיֶא גוא םיִכָשּה
 ָףיִא נוא דל יפנו לָמיַה םַעָד ןופ ןיִרעָמָש איר
 לע תובָָה ב א רערניק עניי אּצ ןיִּבעְ לע
 ץראה ייוג לכ ףלרוב יכרבתהו רֶר עְל עָגיִזאַד איר עָלַא

 רַעְרְניִק עָנייִד טיִמ ןישְנָּב יו ול איז נוא
 שטנעָמָא זא רָמלּ רֶרְע רעד ןופ רַעְקֶלַָּפ עלא
 םיִא אּוצ רע טעון ןיי ןישְסְעָּב ןילעמ טעו
 איוו ןייז וזָא ןיִלאָז רֶדניק ב

 רֶדְניִק איְר

 ליוו ילוקְּב םֶהְרְבַא עַמָש :רָשֶא בקע (ח) ןופ

 וקוק . יקיסנככ
 (6כ םומבי) םכט) םוכסו סוילעכ םוינט ןוגכ סכוסכש סוכקזס

 לע סקמלסנ תווג .יתרמשמ רמשיו :
 ןס ןווסל .וכקכ 5 ועספ סילנד . יתוצמ :

 תשיכלו כוזס סליכס ןונכ ססי)ע ןיניממ סיעםרו כ'סנוט סילכד
 ספ ע לעכט סכוק סיכסכ . :  וידכע לע ויפוקמו ךלמס תלוזנ 995 .לכדכ .סעפ ןיסס .וככטש

 טיע שוריפ
 .ךוא יפרמשִפ רפשיו לוק ןיימ ןָמּונ רֶפ טֶה םֶהָרְבַא
 דוזא ּליִפָ רמו גְנּוטיִה ןיימ ןיִטיָהְג טאָה רע

 ית" ותו

 ו 0% 8 תבק

 רָשַא

1 

 "5 שוָמְכַח יד ראָנ רֶתּומ הרתה ןִמ ויִא םאוו ךאוא
 - ןעָמ יִרְּכ ןייז רּוסָא לאָו סע 1ַא ןעוְונ רג ןיִּבאָה
 הָריבַע עָטְכַעְרַא אוצ ןעָמּוק טיִנ םעְר ףְרוד לא
 תוצַמ עָכְלעַו עָמ שניימ סָר תוָצִמ עָנימ ית
 רער ןיא ביר ץיז טנ ליִפַ ןילאָו איז סאו
 לבש ַחּכַמ \ןוטְלאה ףוא איי ןעָמ ףראַרּב הָרּות
 .םאְר ץעָזְג עָנייִמ :יפיקְח הָמיִצְר נּוא לוג ונייחר

 טֶנעְרְפ ערה רָצַי רָר סאו תו יִר ןעָמ טָניִמ
 = םיִנ ריזַח ןייק ריִמ ןיִראָט םאוו ראפ םעט םַעְד

 ,לנְמעַש יא ןיינ טי יעס ראש סאו ר גוא ןיע



 כ 0

 . תודלות וכ תישארב 56

 בשיו יש ; יתרות יתוקח יִתוצִמ
 ישנא ולאשיו |

 אוהיתחא רמאיו ותשאל םוקמה
 ינגְרהיְרפ יתשא רמאל ארי יִּ
 תבוטיכ הקבר"לע םוקמה שנא
 ול"וכרָא יִ יתרכא :אוה הֶאְרמ
 ךלמ ךלמיבאףקשיו םימיה םש
 הנהו אריו ןולחה דַעְב םיִתְשְלְּפ
 : ותְשִא הקבר תא קחצמ קח
 לָמא קחציל ָךלֶמיכַא אָרקיו 5

 = רבב קחצי

 0 יל

 ּפ יִרמימ תרטמ
 ו : יִתְירואְו ימי

 0 רָרְנָּ קָחְצ
 קסיע לע אָרְתַא ישא
 יִתְתֶא .רַמָאְו ּהתחא
 רַמיִמְל יחד יִרָא איה
 ינָנְלְמְ אָמְלִ יִתתא
 הקבר לע אָרְתִא ישְנא
 . איה ּזיַח תריפש ירא
 כ ואיִנְס דָּכ הוה ח
 יִבְלְמֶאְו אמי ממ
 אָבְלַמ = = ףלמיִבִא
 אָכְהִ ןמ -יִאַתְשלַּפד

 ףייחמ קָחָצי אַהְ אָוח ה +

 : ּהָתֶּתֶא הקבר סע
 למי א :אָו ט

 אָק םֶרָּב רַמַאו קמיל תְרמָא ּףךיִאו אוה ךתשא הנה ךא
 םיבשר שוריפ

 תוילכשה (תוצמ) וטושפ רקיע יפל . יתורותו יתוקח : םיחלא
 ויה | סלכ םיחרוא תסנכהו ןינידו דומיחו תוירעו לזג ןונכ
 שרפתנו  שדחתנש אלא = הרות ןתמ םדוק ןיגהוג
 םש ול.וכרא יכ יהיו (ח) + ומייקל תירב .ותרכו לארשיל

 םירוטה לעב 2 ,ךתתא וחא
 יתולופו ימוקס יפממ ימכמסמ ילוקכ דננכ ומס לע סיסי
 הסט ססלכ65 סדני כע5 קסנפ קחי סנס 'כ . קסלמ (ק)
 ספ ןסמפ סנזפו ןסילפכ םמס סיענ ד5 ל6פמשי סיסט דמלמ

 .. .קחצמ : ונממ הלזוגל בל ונתנ אלש רחאמ תושיא גהנמ ותשא םע גהנתהל אלש ךכ לכ התעמ רהזנ אל , םיטיה
 + ימע בכשל ילא אב רטוא אוה רהא םוקמבו . יב קחצל ונל תאבה רשא ירבעה רבעה ילא אב ביתכדכ שימשח

 םימכח יתפש ו
 קוספכ עמטמד .ם-: ן"כמכס . חכ .ןיס ססו "65 6
 מ 'יפ .כ"ע6 סז ךייט ךפוסו כופס קסליו סקככ ₪6 ול6טש
 םטמ 591 םופפ ספקטסס סוקפ . םינס ףקשי "'פ + : "כז

 + ךלמוכה ףקפוו ןכ

 ט'ע :שוריפ
 לַעַּבָש הֶרּות ןעָמ טניִמ סד הרות ןיימ וא יִמרוהְ
 קָתְצי בשנ 0 + טיִהיִג םהְרְבַא טה ץֶלֶא םאָר הָּפ
 יִשָנמ לאשב () : ררגןיא ןיסענ זיִא קָחַצִי נוא דָנְָ
 ןופ טְנעְרֶפּנ ומול טאש יִד ןיֶּבאָה ותַשִמְל םוקמַה

 קֶחָצִי טאַה רֶפאִנ זיִא איז רַעָט ביו ןייז ןיגעוו

 רמאל ארי יִכ רָטְסַעְוְוְש ןיימ יא ייפ אוק יִתַא טְנאָזְג
 יז ןיִנאָז וצ ןיִטְכְראָּפְג ךיז טאָה רע םּוראונ יש
 ִּפ טֶכְרְמיִג ףיז טאֶה רע םּוראוו בייו ןיימ זיא

 איר ףיִמ ןילעוו רעָמאָמ הקבר לע סּקָמַה יִשֶנַש ינו
 אה הֶאְרַמ תַבּוש יִּ הקבר רָּביִא ןֶנָנְרַה טייל טאָטש

 גוא יה תו :טֶלאַמְשנ ןייש רע וא יז וראו
 ןיִראו זיא סע זַא םיִמַָה פַש ול יכרָא יִּכ ןַעוְונ זיִא סע

 י'שר
 ומטל לפ . תשאל (() : (ר'ב) ינוסמ סמל .סכלס
 . וכרא יכ ( : לוס יסס . וכפל (כ ליעל) ומכ ם
 דע סוסנ5 505 .רסספ :גולדל ל ןיפ .ססעמ רפס
 ךלמיבא ףקשיו : רפענ םויס לסזמ .ללו ויפכע צ

 טיע שוריפ
 וא רָמּלְּכ עָט יִד טֶראַד טֶרַעְגִנעְל רַעָר םיִא ּוצ
 יישר ..ייִצ עְָנאל ןייא ןיסעזג ןיטראד זיא רע
 פיִנ יז טֶה ןעָמ זא טֶכארְטְג טאָה קַחָצַי טֶּבייִרָש
 אָרּומ ןייק ןוש יא ףראדּב רנו וב ןעוְונ נא
 גוא ףקשינ טיִהיָנ טיָנ ןוש ךיִז רַע טֶח ןיִּבאָה טינ
 ןופ גיְניִק הָעְר םיִתְשַלּפ למ ָךָלַמיִכִ ,טנולג טאה רֶע
 גוא ירעָטָצְנעָּפ סעד ףרוד וול רג םיִתְשלּפ
 תשא הקבר תַא קחצמ קָחְצַי ןגנ הנה ןהעַזנ טאָה רע
 : הקבר ביו ןייז טימ ץליפש יז ראו קֶחָצְ
 ליב פורה רע גוא קל לס יבמ וו
 רנפ טֶרָעיִיַב א טָנאְזְג טה רַע וא רֶמאינ קחְצָי וצ
 יתוַא מא יפו םייונ :ןייד זיא יז זא אוה ףתשא ןונ



 כ :ףֶלְמיִבַא רַמָאּויְ הל
 אָנְל :ָתדַּבַש אד אמ
 דַחְיִמּ ביִבָש ןופ רי
 0 םשע אב

 ויו א

 הָתְַבְ ןידָה אָרְְנְּב
 : .לָמְקַת אָלָמְמְתַא
 אָעְרַאְּב קחְצִי ער בי

 ו 0 7 %

 ) | לכ תישארב

 ו קח לולא רָמאיַו אוה יִתַחֶא
 : היְלע תּומְאְרפ יתרמא
 רגל הישע תאזז""המ  דהלמיבא
 החא בבש טעַמְּב
 תאָבָהְו ףתשא

 םעה"ילָכְדתֶא למי
 ותָשַאְבּו הזה שיִאְּב ענה רמאל 5

 חצי ערזיו > : תמוי תומ
 הֶאַמ אוהה הָנָשַּב אצמיו אוהה

 "תֶא םעה
 : םֶשֶא ונילע

 ץראְּב קחו
 ג יב

 ישילש , ף . . אָּתָשְּב חָעַאְ איהה
 : , הוה והכרב 1 - רעש הָאְמ דה לע. איהה
 4 8 "יהורעשרב =

 םיבשר שוריכ םירוטה לעב
 . ספס דמ5 (י) :םי6 תכ5 סתס \% שיש קמפ 6לסד קפ

 ךלפ דודכ .ימוי6 סתסו סעס רסס 63 יכ ךדיפו ןד -

 יישר

 .םעה דחא (י) :וסממ םמסמ וק6רמ קל. הגו
 : ,םשא ונילע תאבהו : ךנפס סז סעכ . דסוימס
 ראב (כי) :ינילע ססס סלכס ש רככ לכפ 6
 ןרפכ .ת סְמַנַפ ייפכ סכופת סניפפ פ"ע6 איהה
 סניספ פ*ע6 ; איהה הנשְב :(ל'3) סיונס פענש
 איהה ץראב : (ל'ב) .ןוכעל  סכמ "ססיסמ סנקתכ
 סנפסו ספק ןכססט למול סמל ססינפ .איהה הנשב
 תוסעל א סוולכ ספכ סודפלפ . םירעש האמ :סשק
 דמופ וכמס וניסוברו , ספמ סודפסמ סקס לע .סקבע+

 ₪ בכמ רמ5 "סה .דוסע ןוב) וסרפ) 5 ,(י"סנ) ש .: דא>
 : ליע) "יפדכ לוס י"6 ומ; רכג יסד ג'ק ּת 1

 טיע שוריפ |
 רָטְסַעְנְש ןייד זיא יז זַא טנאזג וטָסאָה יו נוא אח
 יִתְַמָצ יִּכ טְנאָזִג םיִא וצ קח אה קח יִלַא ראי
 לעומס טֶכְרְמְג באָה ףיא םּוראְו יָת מ
 ךָלמיִבַא רמאינ 0) : ריא ןינעְוו םוא ןיִרעו) טיוסֶג ףיא

 סאו ול ישע תא המ טנאָזִנ טאה למי נוא
 רח בש גיִצְניוְ זַא טל זנּוא אוצ ןאָטְנ וטְסאָה
 . קאפ םעָר ןופ רעָנייִא ןיִנעְלְג טֶלאָ רע ₪5

 רָטְסַעָּב רֶד שֶטייִט רֶד זיא דַחֶא טיי ,
 טימ ּךָתַשֶא תא ד רעב ו קל

 וסט ןירכס) ס15 םכד דוטו כמ ל

 + איהת הנשב :איה השק ץראתש פ'עא * איהה ץראב (בי)
 הדש . םירעש תאמ [: ןובערו תרגצב תנש איהש פ'עא

 םימכח יתפש
 סופנ מלו ש3ן . סתיס ןקכ6ו עדו ספ כלה ק

 לפויפ ותסל קכות = קוידד .סלכנ (י'קנ) סל קוכנו
 סמו -  םומכ :ןנווסד וקס5 ססעמ קסנמ סיסמ דמנמ לוכ
 םפמ הספכט 5מוס 5לד - ריו למ .0)ו ףקסיו 6 ו"םלופס
 פגסמ 535 םוקפ ןוכס םיגס) וסומכ קידג) סנונמד סםמפמ
 הנָכְסְו ססנטס כ"כ ףקכוו וסוז ךימיכ6 | ןוכס סו! כמו ןונהס
 ס'עו) 5רקמכס דעכ לכ .ופכ ןולסס דגנכ ל"כ .ןונתס דעכ
 ונילע תפכסו ביתכרפ קייד ו"ערד ך : (ס"6כס ולכד 6
 סוכר 9 וניממ מנ מ יכג ססד % ךנמ6 ילק יפו ססס
 רת6 כ"נבדפ קיידד ל'ג (י'סנ) . ל"קו כו-מ סד6 כג ןכו
 ופע ןידי ןד קוספכ 'ופ ןכו ק"תפכ 5ו 1 ף'כ5ס תחת ל"וגסכ

 ובכסו 9 5)יממו ופכ6 ףוס
 : ספ סרעטס רועיע "9 "יפ סורעט ספפו א

 מע: שוריפ
 תא ךְלַמיבָא וצי (אי) ;ד וש ןייָה זנוא ףוא טֶבאַרְּבְג

 יוז ראָנ וצ לָמיִבָא טפאָשנ טָה רע נא סה לכ
 רעָר ושב הֶזַה שיא עגנה ןיִנאָז אוצ רמאל קאפ

 ןייז רַעָרֶא ןאמ םַעָד ןיריר ןִא טעו סאו שטְנעָמ
 קח ל בו מג ןרעּונ רע לֶאָז תמי תוט ויו
 דנאַל םעָר ןיִא טָעייִזג טאָה קָחְצַי וא איקה ץֶרּב
 נזר םַעְד ןיִא ןָנּופְנ טה רָע נגא איהה חֶנָשַּב אָצְמִ

 = | שה מיולי א לאָכ טרְְנוה ד האפר
 .טצייִרָש יישר , ןיסקאוו לא סָע טְצאָשנ < םּורָד

 כאל םאָר וא טוייינ םַאָר (יכ איכה זר םיימש

 3 טבק

 -רַמאוי
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 5 שיאה :לדִניז <
₪ 

 "הנלמ ולווה י:דאָמ לדני דע
 הב הדב רב הָנָהִמו ןאצ =
 זילָמְנ יש + םיִתְשְלפ ותא ואנסו =

 שבָא יִדבְע רפה שא תראְבה
 יִמיִּב

 :רָפע םּואְלַמיו םיָשְלּ
 יבא

 ל שב

1% 

 ם'בשר שוריפ 0 ל
 הדבעו (די) + ןירוכ האמ .איצוה 'א רוכ איצויש והורעישש /
 עקרק תדובע הדובע םתס יכ , םימרכו הדש תדובע . הבר /
 ירחא םהב וינב וקיוחי אלש , םיתשלפ םומתפ (ופ) : איה 20
 םרפחו בש םשמ קהרתנשכ ליבשב בותכל ךרצוהו ותומ 7-
0% 4 
 + .סוסנמיו (גט) : ךלמ סיסש ךנמיכ6מ ףלו 525 לודג סיס 0 |.

 םימכח יתפש ]
 וונמס .רבדכ סיולמ סכלכ ןיהד ל"ע"ק 501 וסודמ סמ) עקד ב ₪

 ןתונ .סגןכ סיסק .פ ןיעס ,ןמ וומכס רכדכ 895 דודמסז
 דג כ. דע .כ"נפד ב : קודמופ ןורסעמ .ןוקד )"וקו כטעמ
 תודרפ ונגד .כמ%ק 5תוכבד - ויקודרפ טקנ וכסכו 3"; דוסמ
 לו ה: כ"ו לכ 'פכ - ו"טרופדכ- ללכ..סוטמ. סכככס.ןש
 לכ ספ. ומתסיו  סוקבלפ .ופוס ולנקיו .כ'כ5ד- ססנק .סופמ
 ומסכ סֶמנקכ ינפמד .נ"כו.(י"סנ) : "כמ וכפמ רפ5 פורבס
 ךומסס) ל'ס כ'6ד .'וכו סנקס ול סלנקס .פולרס) 59ב ידכו
 כופסונ ככיו כקו 'וגו ונמעפ ך) .ךכמיכמ מסי .'וגו וְמְיו
 ינפמ . מ"ם  והנקיו קוספ) 'וגו קוכסכס לכו ךמס .סמלו רנו

 .: /\שע שוריפ |
 זיִא ראָי סאד נוא דֶנאַל טכעלש ןייַא ןעווג א =

 יוזַא טראָּפ טאה םַע נּוא-ראּ טְכעְלָש ןייַא ןעְְנ
 :ָשֶנעָבְנ םיִטַה טאָנ וא והכי ןיסקַאוַוג ליפ
 טְעפְכְיִנ יראו יא קָחְצַּי בוא טיִאָ לד יו
 ןנְנאַגְנ זיא רע נוא לי ףייר ןיִראְוו זיא רַערַמולְּ
 סָביִלְמיִא זיא רַע רֶמּולּכ טרפְכַאְג נא לדני ןייגולק
 רַע נאו זיָב דא ל יּכ דע ןיראּווג רעְבייר לאָמ

 סא ןיִנאָז טְעְלּ ןעָמ 1 ןיִראוונ ךייִר ּוזַא זיא |
 לאָז ןעָמ וא קָחְִי ןופ יל 'לומ יִר ןופ טסימ |

 טעו לאט ררָלעפ יד ןֶניִטְסִִמ סוא טיִמ רַעָב =
 ןופ רעמ ןופ רֶר החלה יר וא הָכְרְּב יד מנ
 יה (ךו) ? (חיופ) ליב ןופ רבי נוא דלא סעד
 הקמ םיא וצ שמ זיא סא 0

 נ

 ייבא .םהְרְבַא

 רכב ונע ל קָחצילא למי

 א ו - 7"

+ % 
 ₪ שיצ א-ג

 ו

 | יד | דעיבלו ליזא
 ה "הוו ,די אָרַחְל <

 - "רות ית אקי
 ראינקו אנס אנחל
 לָבוומ 1 יאְתְשלּפ ַפ הב
 :והבע ּורָפַח יד ב

 םּומתְס סָהָרְבַא יִמויְּב יהּובַא
 ישלוט יהּובָא .
 :- אָרְפַע >>: ןונאלמו רַמאיִו %-

 ליבא | רַמָאַו זמ
 מ לא :קֶמְצִל

 א 8 םורומה ל
 5 ךנפכ .יכייפ ספס סמ כוש :2-ויסוט6כמ  תינסס קקכַסכ
 "| .םיפס דני (גי) : ךנמס. .לוסס שופ5מ ליכסכ סמ6 כס
 :ךככפנט תוכלכ ג דנככ ומודג ססלס < לדג .יכ דע לדגו ךונכ
 . סבל סדכעו .(די) :: ךטלזכ וכככתסו ךכלכ6 ךרכ יכ סדיקטכ

 ף6 סדק ינכ לכמ פודג .ספס סמ ּויִסָב  ךדיפו 620 'םעכ
 0% למ םונרָמ ס6מ יכג כלום ךלמ> סוסנמיו , לֶכס .

 | 0 "שר
 וסע . . דאמ לדג יכ 1

 לק וכסו+ ופסכ סו .קחלי לט -ויסודרפ .ג לכו טולמוס
 סנל סנועפ ..:הבר- הדבעו .(די). :.(כ'3) .רלמיכס
 .(ברעוועג .:טפעםעג - ..סייבבס) 'ניוכבול זפ) ןומלפ
 :סככ סלועפ עמטמ סדכע .,-פסס סדובע עמסמ סדוכע
 סס סלק וכמספ ינפפ * - םיתשלפ םומתס (ופ)
 לס ךןמומפ| . ונולע קולכס ד תוסייגס ינפמ וכל

 ; סיס ולטמל ה ב

 ₪ רמלה סמ א םסלנקכ = םוגרוס וכסמו ומתכ .סלנקס
 ;שיכ מע שוהיפ =

 ליִפ נוא הָּבַר הָרּובִ רדניר .ןופ ךיפ נוא רק הנה

 באה םיִתְשַלָּפ יִד נָוא םיִתָשלְּפ ותוא ואנקר טעָבְרא
 םֶנּרְּב עַל נא תראה כ וטו :ןעוונ אָנְקֶמ םיִא
 רַָמאַפ ךייז] ןופ. טכעְנק יר םאוָו ייִבָא ידע ורְפְח רָשַא

 ןופ געָמ אד .ןיא וב םָקְרבִא יִמּב ןיָּבאְרְגְנ ןיִּבאָה

 איִד ןוָּבאָהְ :םיִהָשָלִּפ ומס םֶהָרְבִא רֶעָטאָפ ןייז
 . יוז בוא ּפָע פוולממ טָפאָמְש ראפ איז םיִתָשְלִפ
 םיִתְַלפִיִד םוראוו ִדְרָע מ טֶליִפ רֶד יו ןיִּבאָה
 וצ גְנולָבַהְטשַא ןינעז נוב איד אנ ןיִּבאַה
 זמּוא ףוא קוק ןילעוו רעקַלעּפ אַ א וא רַ
 | צ רעסאט-ןינאה אי ןלעונ ה הָמְמְלמ



 * ן-

 אל 2 חו
 .ןֶמִמ בתיו. תחש
 תֶו רפחְוקַחְצי בז
 ּורָפַח יד.אָומְד יִריִּב
 הובא םָהְרְבִא ימי
 רַתָּביִאָתְשל | ןונומטו
 אָרְְ בא .תיִמּד
 יד ב ןח ןח
 :והּובָא ןל - הָיַה
 קתצי ילבע ורפחנ םי
 ה ּוחָבָשַאְו אָלְַנְּב
 : ןיעְבְנ .ץימ אָרִּב
 רד את .וצָג כ
 קחי . אתנעה | םע
 אָימ . אָנַל .יד ,רמיִמְל

 אָריִבִר אָמְש :אָרְקּ
 קיִפַעְתַא יִרָא אקסע

 סיפ ..[ פוכרכ ולפהיו אית :קמע < %

 םירוטה לעב
 ךנמיכ6 רכפס | יפ) 6'ד-, רפפכ סנלְעְס תוגש

 צי בשיו חי :

 םהְרְּבִא

 רמאל

 סמל ומכ
 : 'ק סוקמַק 'כ 15 ןפנו סילפככ סיתטלפ סוגכע 'ק 51603 דוד שמ "רפטכ תוכ6כס | 5עו וקטוכס ָפ

 ישב

 .ררג לחנב : כלס תל סטמסמ דומלסס כו ה סמופס
 תוכלכס רפחיו בשוו (תי) ::כועב ןמ ו קותכ
 סדוקו סומפס סיססלפו וכ ססלכס יפיכ ןלפכח רכס
 :רועבע ח .קשע \כ) : ןלפסו רזס כלנמ קס עסנפ ז

 ..:תודל לות רב" תישארב

 : דאִמ ונממ מצע יל

 זמוּב ורפח רָשֶא םימה
 תמיד א :םיהשלּפ םּומתַסיִוויַבָא

 קשע ראְּבַה |

% 
 , ל ,

 תַראְּביִתַא | רפחינ חצי
 םֶהְרְבִא י

 תמש ארו קל
 ::ויבא הל 4 אָרְלְ"רַשא-.תַמָשַּ
 לחנב קחצידזיידְבע.:ּורפחמ :ש
 : םייח םימ רֶאְּב םֶשדיואצ ץכיו
 יער ּוביִָיַו

 ונל
 קחי יערםע רַ
 -םש ארקה םימה

 : ומע וקשעתה כ

 ; ויבא ןהל .ארק:רשא (הי) :ןענכ יבא אוה םחו תמנוד
 דגנכ .ספ (כ)

5 

 . 02 םייה

 םימכח יתפש
 :ונפפמ ךל עוריפכ /5"3- וקככסמ = סמויקתנ 50 ךכמוכ(6
 חוסט  לומ ינומט ומכ סונרתס :טרפת 62 ₪ רפכנ כ ה ה
 ךפמוכ6 5סד ל"קד ך : סמיפס ') :כ'ג 5ןסד פ"כ ןומטמ ןוככ
 ןויכ .ררג למנכ סנח- סמלו .כסגמ. ונויסד ונמעפ ך) ול רמ5
 סוסו ססמ קספי ךכס רככ ד ם'כ5כ .ז :-רוע) כוכק 5וסט

 קסנו  לזפס טמסמד סיתסלפ סומתסיו .פיפכ סמ) סטק דועו-ןרפמו קהלי רזמ סמל סָסֶרָב5 ןכפקט ןויכ סמק דועו ןרפת
 ילו = סומפסו .סיקפלס- .זלזקו ןרפהו
 דוקו סומפס .סיתכ)פו :סרג) סזכ -ךיס

 טיע שוריפ
 טקראטשִנ ףידטֶסאָה וד םּוראווונָמְס מצע יכ זנּוא
 נוא קָחָצַי םָשָמ ָךְלי (זי) , רעָייַז דואמ זָנְוא ןופ רַעָמ

 דֶבָנ לַמב וחי ןיִטְראְר ןופ ןֶנְנאָגָנ קעוְוַא זיִא קְחָצי

 םָש בש ררג ןופ לאט ןיָא טור  טאָה רע,נוא
 קמ בשה ןח : טָצַעְזאַּב טראד יז טאָה נוא

 תיראְּב תֶא דּופְחְיְו ו רדיו --

 'ןכ "סיתטלפו ךכתמו . קני תלופמ רחל 5 ונוכמ 6 וכ .ןכ : ןונעס ן
 לזמ .ככגט קמ)י עסנש

 םרפפ 592 סוג כ ןך : ם'ע "וכו תוכקככ רפסו כח יעל כ

 יס.
 קוחכ - כלג למ. ןסוו רכגמ - עסנש .רמקט תופרסכ

 [ > כמולכ טממ קסע %וס 506 רוערע ןוטל קספ
 ט'ע שורופ

 רַפ איז ןֶּבאַה םיִּתְשְלַּפ / אָיִד בוא סָלְרַכִא הי יִרָמַא

 קְחְצָי טאָה םֶהְרְבַא ןופ טוט םַעְד ךאְנ טֶּפאָמש

 טאָה רע נוא תופש הל אקו ןָבאָרְננ רַעָדְיִוו אייז

 ד לפהו

 "= איוו :וזָא יב ותל אָרְק רש ו ןמַעְנ ןָפּורְג איז

 : ןיִפּורְנ איז טאָה רָמאָּכ ןייז סאוָו ןֶמַענ איד
 קְחָצִי ןופ טֶבַעָבְק יד גוא לחנכ קחצי יב ופה זמו)
 שיח שמ ראב סַש ואנטי לאָט ןיִא ןֶבאָרְִ 2

 מ ןעָפרֶּב ןיָא ןֶנּופָנ טראד באה אוז נּוא

 םשמ הלר 1
 +םש בש רחב ן ןהיו קחצי ₪

 ה ים ררנ | צר .ובירו (כ) + סאו לרוק *



0 

 המש = ארקינ .הילע

,' 
/ 

 ראב םשמ

 הוְריתְכִרֶבּויְִנָאְּהִתִא
 םהְרְבִא רובעב ךערז

 םיבשר שוריפ
 . חילע :ובר אלו (בכ) : םהילע רערעל םדא לַכוי אלש ירכ -

 לעיו (נכ) : םשמ קתעיו ביתכד םתיערממ קחרתנש יפל
 חיכומ .ןכש = םהמ ארייתמ | היה יכ-.עבש ראב  םשמ

 טיע שורו
 רָבָטְסאָּפ איד .טנירקנ רז | אַ איז נּוא

 איִד רפאל קָחַצָי ןופ רֶכְטסאָּפ :איִד טיִמ :הֶרְג ןופ |
 איִר ימה יל טאג ןֶּבאָה ררג ןופ רַעְכְטְסאַּפ
 רע נּוא קֶש ראְּבַה םש אָרְכִנ זנוא וצ רעק רֶפאונ
 ) סך קֶשְ ןָנרְּב רעד ןופ ןֶמאָנ םעַדְפּורְנ טאָה
 ןּבאָה איי -םוראו מז יקשה יג רק זיא
 וז נא תֶרָחַא רֶאָב רפמנ (אכ) + םיא טיִמ טְניִרָקִ

 ָהָש פנ גירה ורב עָרֶדְנַא ןייא ןֶּבאְרגְג ןֶּבאָה
 חמש ירק טניִרקנ ףוא רי ףוא ןּבאָה איי נוא
 : חֶנֶמְש ןָמאְנ ריִא ןַפּורְג טאָה רע גוא הָגְְש
 ןופ טקּור ראָּפ טאָה רע :גוא :סֶשִמ קמ (םב)

 ןייא ןְּבאַרְגַנ טאָה רע נוא תר ראב רופחמ מר
 1 ב 222 / טיִנ פאס אווז :נוא ו הל ראלי

 לה של תושאהב |

 | : יגור תֶרתֶא רָאְּב ורפחיו <

 0 .תֶרָתַא רֶאְּב רפחיוסשמ קת
 ּהָמָש אָרקיו .הילע ובר את
 ביחרה .התע יִּכ רמאו תובחר |
 ל גכ ליבר ; ץראב וניִרְפּו ונָל הוהי .

 יִלְגְתֶאְודְכְִעַבְשרֶאּב ויִלֶא אְריו 5 יש:
 ילנא רמאיו אוהה הֶליִלַּב חָוהְי
 ריִכאְריתְילַא יִבָא םֶהְרְבַאיַהְלֶא

 םימכה יתפש
 סכוכפכ ולו .וקטעפנ ךומסכ .ט"מכו רועכע . .ןוט) וס סוס
 גנונפדניס , סנטו  סלמ)- ט'גמסוכ ו (סכ) : לועלע

3 6% , 

4 

₪ 

 2% .הָנמש

 ב
 הלע רצנ "אל יִרחא
 תובוחר :הָמְש ארו
 יִתְפַא ןעכ "ִרֶא רָמָאו
 :ּ :אנראב שּופיִנְו אֶל
 ןָמּתִמ קלתסא כ

 אּוהַהי אָיְליְִּב יי ּהָל
 הָחְלֶא :אָנָא  רַמָא
 אָל יבא .הָרְבַאְ
 -תאיתיבר רעב יִרַא "לַחדִת
 ינסו הנְכְרְבִאְו ירמימ

 םַהְרְבא ליב תָי ירבע
 ידבע ְי = 7

 % ןבוו
 :'םירוטה לעב

 סנטס (6כ) : : מכ ססיקטוט דיפו סרוסי: םיכ 56: יקטטס לככ
 סיססו 5כס 'כ סנטט ןכנו .סינטורו לט .סכטמ כפכס ןמס דננכ
 סָענוָפ ידל פכפי 6₪ וכזנמ ןוי דנככ . םוכומב (ככ) : ספסד
 וסזו '6ו 5 322 סוקמ ססל ןאדונו סכ ם03 סכטנו סיכלו סילפפ

 | לדמ יג .סולזסיכ .רסייתכט יס כקעו ססככ5כ ומכל .סיס36 'ס כפכ 59ו ,  ךיכ5 ססככ5 ,יסנ5 | יכנ6 (דכ) : ןל62 טיכסו

 יישר
 סכירמב סולפ ומע וקטעתנ ל
 ..ץראב .ונירפו נכ) .; (ננולעט

 שע- 0
 טאָה רע נוא תובוחר המ אָרקִ ריא ףוא טְגיְרְקְג
 טאָה רע נוא רמי תובוחר ןֶמאָנ .ריָא ןפּורג
 טייִרָּב טֶה רע כיחיה דנּוצַא םוראו הָמַע יִכ טָגאָזִג
 . ריִמ נוא ץֶרָאְ וניר זנוא וצ ל מאג י טָכאַמְ
 ראב שמ לה .(גכ) . : רנאל-ןיא ןרעָמ יו ןלעוו
 1 עַבְש ראב ןייק ןננאנג ףוא זיִא רע, נוא עבָש
 םיִא : וע ףז טאָה .טאָג .נוא יל יט (דכ
 .רָטאַו טָבָאָנ עָניּואָה איִ ןיָא אהה הלב ןיוואּב
 | ףיִא ּדָא סה יהא ילִָא טָנאָזְג טאָה רע נוא
 | בת לא םֶהְָּבַא רַטאָפ ןויח ןופ טאָנ הֶעָר ןיֶּב

 - םודאו יא ף6י ןְָכְראָפ טינ ףיר טסו ור

 קטעה יכ



 קָחְִי דבש מה 1
 ּךְלְמיִבִאְו וכ : אָריִב
 תֶעַָסְורֶרְגִמַתְול לזא |
 בָר ליַפּ - יהומתְרְמ |

 ןוהל רמָאְו זכ : ּהָליִח
 ותיתַא ןיד אט קָחְ

 ןותנמ ןותאו ית
 ינּותַחְלָשְו יִתָ
 ורָמַאְו .חכ + ןוכתולמ
 הוה ירא ! אָניִח אזחמ
 עב ייד - אָרממ
 ןעְּכ םיקתת אָנְרַמַא

 םירומה לעב ה
 ו6כ . 5"סכ 'כו ו"יוכ יכיקכ 'כו 'סמכ 'ד . 160 (סכ) + סיפסל
 יתכש דקו ךתמ5 יכטכ 050 062 05 יתיסכ 060 .16015רו ,וניסכ
 15כו :מי6כ 152 ומכ סיכככ .יכיילד ךכס . שמטס ספ ספל

 ס6 סיד 6"סכ יכיסכ = דימיכ יכויסד .ךגסו ו"סוכ יכימכ 150 | >

 הערמל הנתיו וטכ ויבהוא תרוכח םוגרתכ . והערמ .תזחאו וו (וכ)
 קידצ והערמ : רתי  ןכו . הָמחלִמ יִלָּכ בסמ | יכנא

 יישר
 . וחערמ תזחאו (וכ) : 5עַר5כ מ םופינו ומוגלק

 םוו , (כ'כ) ויככולמ סעיס .יסוממלמ םעיסו [-
 סיבלכ (די סיטפוב) ומכ סכוקס דיסימ-'מ וסעלפ ןי
 וינסוק-. םעיס .ןכ . םוכפמס לע .כבדל ץל5 ךכד ןיס לכל סקוכד סזוקהו סגיק = סיכסמ ידכ ןופמטד טו
 .ןופסלס ןוטלכ .וכקופל .םי ןכל .סיכסול לכ סקס סעיס 055 וע סיס לו .ומע ךילוס ויצסופ סעיס לכ כ'סס
 ללמ .סכוע (ם .סינסת) פרקמב סקמנודי שי סכומס סכיס  סניסק פ'עס\ קוק6::לש ו'יס לע סמקס :לסו

 : ןיימ לו .קכוכסו (0נ סיעסי) :דצכי .ןוזקלנפ .סדוגסו סניכק 5 . תזחא
 טיע שוריפ ,

 טֶכִעָנק ןיימ ןגעו .ןופ יִדְבַ :םֶהְרְבַא רוב רדניק

 טראד טָה קֶחָצִי נא חּכְמ ₪ ג (הכ) 2 'םֶחְרְבַא |

 ןָפּורַנ ה נוא יש יפו במ ןיוא טַעובְנ
 הֶלָפִּת טֶראְד טאָה רע רָמּלְּ ןָמאָנ סֶטאָנ ןיא
 טייב טראְד טאָה רע נוא ֶהֶא םָש פי ןאָמְנ
 ןיָּבאָה איז .נּוא  קֶקְְי יִדְבָש וכ טֶלַעָצָג ןוימ |
 ןייַא קֶחָצַי ןופ טֶכַעָנְק איִד ןיטראַר ןיֶּבאָרְגְנ
 ּךלָמיִבָא וא = דִנפ ייל ךלַה לפיו (וכ) :|עְנּורּב

 ןייַא נא יהממפ חת רֶרְג ןופ םיִא רצ ןָנְנאַנְנ
 וָבִצ רש לטיפ רבה ביל עני ןש כא ןייָא |

 תוא קו מנ חכו :ןאָמ ב :

 ל

 .ארקיו .הבמ םש ןָבְיְ .הכ פי
 םע"ורכיו ולָהא םשידטיו .הוחי
 .ךלְסיִבאְו ל : רֶאְּב קַחציזדיִרְבע
 .להערמ תזחאו  ררגמ ויִלָא ּךלֶה
 םהלא רמאיו + ואָבְצירש לָכיִּפו
 עודמ קחצו |

 :םֶכְחאָמ ינוחלשתויתא בתאנש
 | הָוהיהיהיִּכּונִפַר ואְר ורמי
 וניתוניַּב הלא אניהת רָמאנו מע

  םמאְו ילא םַתאַּב

 - וניניב

 םיבשר שוריפ
 ; ארייתמ היהש אצמנ ינא ךתא יכ ארית לא ה'בכה ל'אש
 םש קחצי ול ארק אלו , ראב קחצי ידבע םש ורכיו (הכ)
 . ויחאל שיא ועבשנו ררגמ וילא ךלה ךלמיבאש ףוסבל דע
 353 ץאוורפח רשא ראבה תודוא לע -ול ודיגהו וידבע ואב זאו

 +? ךלטיכאו אוה-ועבשנש העובשה םש לע העבש :ול אר
 לש ש'טכו עקותו .עירמ לש" פ"מ : ומכ 'ם'מהו

 5 ומכ והערמ תא .רשי ךרד .ןנוכיו רתי קידצה םקעהת םיעשר ךרדו
 , .- זעלב  רורגשא"טייפ  םעתת םהיניכשו םמצעל :םיעשר .ךרד לבא: ןענכ .ץרא .תא ורותיו
 . וניתוניב רשא הלא אנ יהת (חכ) : ליעפמ הזו לעופ הז םיקי םוכי בישי בושי ומכ םירחא תא :אוה

 רתי . ומצע תא אוח רותי
 ןיבו יניב

 םימכה יתפש
 יכ רמפל ןויכ רכע 5 5וקמ רמו ןכתו 5נד ט :רוערעו
 5% 606 ןכקכ רככ ונירפו רמסי ךופו וג) 'ַס כוהרס .סתע
 וכו 6נניטפוו  סגרקמ5 "ונ)כ :סונרפ-לפ | גילפ "עלו דותע

 = 80 . וניאר .ואר (קכ)
 - טע שוריפ

 3 = וראו יִלֶא סָהַּפ ףרפ טָגאָזָנ אייז וצ מאָה קָהְצִ
 . 0 - ריִא וא יִתא סת ֶּפַאו ריָמ ו ןָמּוקַג ריִא טְנְעְ
 = וא נוא סֶכְתִאְס יִנהַלַשתו ךימ טיפ ךאד טאָה
 פאו (תכ) :ָךייַא ןוכ טקישָג קעויַא ךיכ טאָה
 ןּבאָה-רמ .ייכ הו ייִכ טנא ;אָה איז נוא
 רמ טנא ןָּכאָה אייז טְביִרָש יישר .ןהעמ
 = יב הע ריִמגוא רֶטאּפ ןייד אייּב ןהָעְג ֶּבאָה
 < 'םימ :ןעוננ זיא טאְנ דא סי יי ה יִּ .ףוא ריד
 איז היא אג יקת טנא ןֶבאָה ריִמ נוא רֶמִִנ ריד
 - ;שיצ ויָא איז םאוו לניתוניב חעובש יד ןיינ לא
 4 ₪ 0 לא רמי ךויר ןופ עט איר ןופ זָנוא



 תודלות וכ תישארב 2070

 2 :ךמע תיִרב התרבו ךָניָבּוּוניִניּב
 רָשֶאַּכ העְר .ונמע השעת"הםַא 5
 ףמע .ונישע רַשאְבְו ךונעגנ אל
 התא 'םּולָשְּב ךְלשנו בוטיקר

 : 'הוהי ךורְּב התע שעיו ל ישימח
 ולכאיו התַשמ םהל
 .שיא .ועבשיו רקבב ומיִּבָשְו אל
 ותאמ וכליו קחצי םהְלָשיו ויחֶאְל
 אוהה ב יהיו בל םוְלשּב

 יו קחצי ידְבְע ואביו 1 ול דג
 םיבשר שוריפ

 יל רוקשת םא יאנת היה ןכש התע .םג םייקתתש ךיבא
 תורכ ןכ ומכ , 'ה .ךורב התע התא (םכ) + ידכנלו ינינלו <

 תתא .:ךל ונישעש ומכ םולשב ונתתלשו  ונמע תירב
 ןכו .. ןבלב בותכש 'ה  ךורב אב תמגוד 'ח ךורב חתאש

 .םילקנ
4 4 

 :ןיּפ- ההר ."אָתְמומ
 עי אָנעְּ אנתַהְבִא ,

 ב יש > "מ

 ע דָבַעְתי סא מכ
 / - אָמָּכ אָשיִּב

 יד אמרו רנליזנא
 במ :דוזול ? ךמע אנרבע
 תא 'םֶלָשּב ףנחלשה
 יד "אביב כ;

 אָותַשמ מ:ןוהל ו דָבְעּו ל
 2 ואיִתָשו :ולכאו
 0 ומידְקֶאְו אל
 יהוחשל רב ומייק
 ולזאו קחצי ןונחלש
 : 'םֶלָשְב התולמ
 אוהה אָמויב הוה 'בל

 :נתשיו

 קחי ילבש תאו יי
 ואיוחו :םירוטה לעב

 יספפ סתפ (טכ) |: ריסי 5 6וסש ס5כ סיכ ילק 5רקמכ
 ספפס  סתע סת5 .ךדיפו % ךוקכ .סתע סת6/ םכס 'םמכ 'ג
 קספומ וכינמסש דעכמ =< ?ועס ךמ ?קס ספע סס6 .  סכונמ
 ךולכ : ךיפפמ:טנוט וגיקסו:סלוגמ סמפת ספט סס5 וסזו ססינט
 ס ךוככ 5וכ-ףליפו ּס ךול3 סמע ספ6 6לס :'םמכ 'כ . 'ס

 קסני ₪6 גוכסכ ךנמיכס | םנווכ .סיס ךכ לוכ65  ויכפל סשייו םיטיכפדכ לז 55 גוכסל )5ותבו ןכ> למ .סתנווכט ומכ רפול
 ונישפו . ונַעַב - סיסס מכ ספק | ךממ וכיטפ 85 למולכ ךונטננ 65 רשפכ  כיסכד 60ק םכומ יכסו

 םימכח יתפש
 לפכ ל'קד * :.ל'קו .םופיגו 5 ומונלפכ י"'טרופ ןכ) רכע 9
 "וכו לג יסת רמלק ז'עו ְךיִניִכו וניניכ  וניפוניכ רמ6קד ןומ)
 6ג וניסוניכ 5 וסק ל'לכו סרזכמ וס )62 0;מסד שב
 6"ס ףיסוסו וכו וניקוכיכ רפמ סכלס סיספ פ'סו ךונוכו מו
 סוסכ <מ .סילכד רופיס 6ןסש ונקמ לס )מו 6 תלמ לפ
 ףיכוס סגו ססרכ6 סע
 סתפ סלמה םכומ ושוכיסמו ספע 02 סלמ

 טע שוריפ
 ריִד ןָשיווצ נוא .רימ ןָשווָצ הגיבו יִניְּב דָנּוצא

 תרוכ ריד  טיִמ ןלעוו רימ .נגא ךֶמִ תיִרּב תַתְרכְִ

 אה . בוא הר נָמִע הָשַלִמ סא (טכ) ;ןויז תיִרָּב

 1זַא  ינְִנ אל רש זויב .זָנּוא  טיִמ ןאָט טסעוו

 ריִמ :ַּא .טְריִרָג ןֶא שיִנ ףיד ןֶּבאָה ריִמ איוו
 רָשָּכ נא ןופ יג קעּנָא ןֶסייַהְג ףיד ןָּבאָה
 ןָּבאָה ריִמ איוו וזַא רֶדיִוְנ נוא בוט קר ּךֶמָפ ּונישָע

 ריִמ נא םלְשְּב ךְסלשע ץמּוג ראָנ ןאָטְג ריד טיס
 ָךּורַּב הֶּתַע התא םּולָשּב טקיָשָג ג קעוָוָא ףיד ןֶּבאָה

 : סאו) רנוצַא וזַא ךוא זנגא טיִמ ּוד אוט זחא

 + שי .

 קני ספ סג "תומעל 6וס ספוק .ססרכ5 סע לככ סטעמ סירב ותופס ינפמ סג םנמ

 : בופ . .קכ ,ךעפ

 . "שר
 . רנו וניתוניב הלא אנ יהת : ךכ .ונולכ .ךינלכ
 סחע "סג :יספ | *:ףיכס- ימימ - וניסוניב = כל -
 רו ונרמפפכ :ףוגעגב אל .(פכ) : ךיליכו וכיניכ
 וגל .סטע .(ססע ₪פ) סקס .סג כ. התא :ונמטמ

 ףיסיס רקל ק

 כותכס ספ ' קנמס למ/יופ6כ :שםג םנמ ףיסוסו כ : 52 סוקמכ 5כ פוס
 שט" ע שוריפ

 הָתְשִמ סַהְל שו (ל) : טאג ןופ רַטְעַטְנָּבְגַא טסיִּב
 יא טָכאַמ ַג ןגעו) טרעייז ן ןגופ טאה קֶחְצָ נוא
 ןסַעְנג ןֶבאָה איז - נוא תשיג ולכאו .טויצ לאמ ַמ
 ןָּבאָה אווז נוא רקיבב ּומיִכְשְיו ו , : ןקְנגרְטְג נוא
 ' ןוא חאל שיא 6 איִרפ רַעָר א טֶרָהְעָפִ ₪

 ני טק טקישָ קו .אייו טאָה קָחָצְי וא קח
 םיא ןופ ןֶיְִיאננ קעוְוא נז אווז .ןוא םילְשָב והָאַמ

 שָצַנ ומ םע ּגא אהה םיב יהי (בל) : םולש טימ
 איז ואי קס ידפפ אכב .גאָמ ןניִזאָה םער ןוא



 ונאצמ ול א
 אתר אמש ] ע העבש 5

 אָמ* דע עבש |
 ראד ושָע הָוהְו רל + ידה
 | =< ביס ןינש ןיעבְרַארב
 .'תידוהי תַּב תיִדוהְי תי אתְתא
 תֶ- :הָאָתִמ " יִרֶאּב
 ןליא תָב = תַמְשַּב
 האוחו הל + הָאְּ ִח
 -לע = ןמחמו בכ
 : הָקְּבִרְו .קֶחְצְ רמיִמ

 סירוטה לעב ה .
 סמ 16 סמס כיתכ ס)ולכ ןכ 39 סוד6 דגכל : : ספכש (
 ןטק סוטסמ ספ כיסכ 5כ| סעכש  סתו6 6כקי\ ליפכ .|6כ%
 'וסמכ 5 .יכ5כ (דל) =: ןוס יכפ 5 ו סש 5 סיונכ ךיתתכ
 יגס3 פשוס למ5פ יכ62 ןּפ  עשוס ךלי6ו יפמס .יכ63 3 020
 :\וטמ לס ומרזכ- סלס6 סמו6כ .ספולקס ס"נקס ,. >>

 מול ריתעש יפל . חור תרמ ןייהתו (מ) : "ב

 6 קל רב |

 ;איו ורפְה רֶשִא רֶאְּבַה וודא -

 הזה םוה דע עבש
 הקו הָנש םיע

 . הביקל ורבד השוע רמאי רכזל תשוע ןמ ומכ , חור תרמ

 התא -אָרְקי 5: םומ
 רֶאּב ריעה"יםש בל

 ושע יהיו ל )
 -תֶא השא

 . "תאו יתחה יִרָאְּבְייַתְּב
.. 
. 

 שא יל: יתחה ןֶליִאיתַּב תַמְשְּב
 : פ 3 הסברה קָחְצִיל ַחּור תרָמ

 וא םי'בשר שוריפ
 ריעה םש ןכ לע (גל) ; םולשב ותֶאמ וכליו קחצי השע
 ינש יכ םהרבא לש עבש ראב ותוא וז ןיאו . עבש ראב
 ; הדוהיל רשא עבש ראב אביו ביתכדכ ויה עבש ראב
 האמ ןב קחצי היה זאו , הנש םיעברא ןב ושע יהיו (דל)
 המ אב ינעידוהל , םתוא הקבר תרלב היה םישש ןב יכ
 .תידוהי תא השא" חקיו .קחצי ןקז יכ יהיו וירחא בתכש

 \ הלחת שרפל ךרצוה ךכל הלאכ תח .תונבמ השא בקעי חקול סא ,רמ
 הרממ ןושל  הרומ ןמרמאי ןכ . תשוע רמאי קובד אוהשכו

 ףסח ושפנ תרמ עדוי בל לכא ץ"נאירר'טנוק חור  תרומ רמאי קובד  אוהשכו הביקנל הרומ רמאי ךיפ תא הרמי ןמ
 ד'טל יפוטחמ יתידמ הרמ יכ תרזגמו לעופ = ןושל אוה ם"ופאלמ הז לבא תוררמ .ןישל רבד "םש אוה רש יפל| זק

0 6 
 ןב ;(לל) -: קיממס העבש (4)

 למפכס .ריזסל 0% 0 ופע . הנש םיעברש
 לוססכ קוס ריזסס .לעופ ריזק סנמסלכו (פ5 סילק |

 סילזוג ו56 ךכ לוסמ יט6מ וטל למוט ויפלפ סטופ בכופ
 2 סיס סנמ '5 לכ סילטכ .ספנפ סיסלמו סיסמומ+
 מ ןכ סיסמכ סוס: סנעמו ןסילטּב ךי:פמפמ סיכנ.5
 תרומ.(ס) :.ןק יגפ ףס - םסג סלב 'מ ןכסבק במס
 ספייס סילפמ (מ ףכנד) ומכ סול פלפס 5: . חור

 ןוכ5טלו-.םיפכסמ ויס ןסיספמ לכ 0 2
 2 טיע שורזפ

 רוז נוא ול ודו קָחְצַי-ןופ טָכְעֶנָת יד .ןמּקנ ןנעו

 םּא ּורָפח רָשָא רֶאְבִה תודא לע םוא .וצ טנא ןֶּבאָה
 ּורָמאַָו מארג ןֶּבאָה איז סאו ןעְנּורְּב רַעָד נוב

 ל

 ריִכ םַא אוצ .שָגאְזְג ןֶּבאָ איז בוא אמ ל
 רע בוא הגש התא אר וגלו : רָסאְנְ נו באק

 העובָש ןושְל ּויָא פא העְבְש ןַּורג
 ןראווש ג. :ןשראב ןֶּבאָה 1 או לווונ א

 טאָטִש רַעְר ןופ פר רעָד זיא עמ
 ְניַשְניה סער א

 = שו

 םומכחת יתפש

 < סולפס כוכנ 5וספ וז 5כריג יפו ספ5 סג וכורופ .סכותנ
 םנוקג וסט פ"סו 6יס סקפנ יפסב למ 'ס ךולכ סתעד %
 וטו6כ ספעט ופל ןכ ךממ סיטקכמ 15 ספ) סלעמ 356 סממ
 יס וכ לפונ ןופ תוכוסמ 3 לוס ספד ל: סל 'ס ךוככט
 ס5נו סכמ וקכמ סוכממ ןוככ לכ5 ררמ וטרספ ןויכ םּוקובדס
 7 תתס ככ 'יפו . לעפס ד'מ) 2 תהק תוקוכדס ויק
 -/ ןופבס לע 3פונ ןול קוכוכפ ןוטל לכח .ןופככ קמממ ספוס
 ונד מול סקפר: סדוק קחלי כיתכדפ קיד "שמד )כו מ

 : 0 'כ) 6'ע תודכוע מ ויספ . הקברלו קהצול :
 : טיע שוריפ

 = א םַע בוא הגש סילבר ןב-יש יח (דל +גאמ
 * תקמ ראי גיִצְרַעָּפ ןֶראְגטְלַא יא וָשע וא ןעונג
 ןעָמונְג רע טאָה ימה ירא תָּב תייִזוהְי תֶא הָשֶא
 יִתְתַהיִרָצַּב ןופ רָטְכאָמ- איִד .תידּוחי בייוא

 רָטְכאָט איר תַמְשֶּב נוא יִּתְתַה ןולֶא תַּב תַמָשִב תֶאְו

 | ברל סל ור תָרימ ,היָקִ (הלו: יתִחַה ןולא ןופ

 .ננרְעְצ רד :ןיא טֶגיִנעָפשְג רדיו ןֶבאָר שא 2

 = יי הָמֶמַמ הָסְבַר גוא קָחְצַי ןופ .ןילוונ םעָר
 סמ א + םיִבָכּ הרובע טיר ןֶּבאָה



- 

 :ּ . \ וק כ .. ו 1. % :ןוק הפתו קחמ ה + רזייכ יהיו *זכ =

 כ וש תי אנו לדג וָנְּב | וש "תא .אדקיג תארמ .

 ה ה יִלָא רָמאָיויִנְּויִלַא מא יִרְּב הל רמו אבר ,ר : 9 ו ןיל . .
 ה יתַעְדָי אליתנקז אָניחנה רמאו> =
 2 |[ סב אנידזאש .התעוי:יתומםש 4 אמל; עדי אנא .תיל = --- אולי 0 - 0
 שקו ףפוס נז הדי ₪ הְדָשה אצו ךתשקו ךילְת <
 9 "רות אלקה קוו +5 ק"ב 7 תכ וע סלינפ תכ פזי יי ילו א*ה %-

 :אריצ | 4 3
 :םיחומה .לעב םיבשר שודיפ 2,
 :5וסו רופי מומס כיפְכד  סופמ | -.םו6 מ ויכוע ןיסכתו (5). רפסב וניצמש,ומב הנקזה ןמ: ..ויניע .ןיִהְכְתו (א) : לָעָפִה /
 .ךינכ 5 ₪ (2) :סיפלנסינשטכ 'יגב פו6כפ . ושעמ דקוט םק5  ךממ שקבמ ינא , אנ הנה (ב) : תיִהב ולחה :ויניעו לאומש ו

 =. 'סמכ 'כ ,65 : ססככמ יכג לע ס5יסמ ומכ ךניכס דדק כמולכ = ידיב.רשא .תוכרבה ךל תת? הצוה יַנאו יתנקש ליבשב
 סכ וטכס לככ סז ךילל . כ"ככ 6תיפדכ . סס)ס 65 .סדסס 59 : ץראה תשוריב םהרכא לצא ביתכד ומכ ייִחּבְדְל קולחל 0
 סם .ךתפק =. ידפמ כש ןעס ם"ע ידמ טז ךי)ס . ס"כ לכ לצא יתשריפש ומכ ןאכב ינש אנ לפוכ . ךילכ אנ אש (נ) /
 פופיכ ןידיתטש םומג 'ד לכ ,₪ .זמכו .סוד6,סז סדעס . ןוי ותפשא , ךילת : תא הארמ תפי השא יכ יתעדי אנ הנה ו
 :ססכס .65| כיתכד ניסו  ססכ סמני ס"כקסש 255שי דיכ ,הלת םיפואה רשו תרזגמ .ךילת : םיצחה הב םייולתש 6

 םימבח יתפש
 לב5 5"עב ומי ככ: לוגכ .סוס .5לע פג לודג .רתוי רע!ס סיס
 ; סופו)6 = ירכוע .ויסש. .סיסתכו | סוכסכ .סלינכ .סקוס סקר
 וכ .ספונכ -ספוס סקככ .לכ6. סינימ>  ססק .וסעס וטמסמכ .1 |

 1/6 -סומעט  'גל.- י"טב :ךורפד -ל"כו 0 ) ,.תומולפדב
 ל"ק כ'חסו .סוכימס .םכמ .6וסו = ןסע .סופמ .טרפמ ..סנהַפבד
 וענמ .6)- סכרכס .ינפמ - 696 .ודו) . סלקק - לקס: 82 1
 סמ ןטעס סיספ רח6מ :ףוס ףוס סטקו סכסס ןפ ס'נק
 סדיקעס י'ע .םנקמכ .ןיגוט ןלכ רככפ "0 םמסנ ניל .סקבכ

 5. אנ .אש :  ספט .ךכדפ .ךנכה .ךילת .(ג)
 טיע שוריפ

 ןראוְג טֶלַא זיא קֶחְצִי וא ןעוונזיִא סע נּוא קח
 ןגוא עָנייַ לקנוט ןראוָנ זיא. תוארפ ריניע יחס

 לקנּוט ןַנעָז .אייז :טְבייִרְ יישר .ןִהעָו ןצ ןופ <

 ושע ןופ רבו איר סאו ףור םִעָד ןופ ןראוג
 ְךּז טאָה הדיקע  תעשְב רעדיא ןפמער ןנעְלּ
 ןֶּבאָה םיִכָאְלַמ איִד איוו - ּרעְד :טְניִפִעַיְ
 ןוז יז ןיטְכעָש ליונ םֶקָרְּבַא איוו: ןהעז רעד
 ןירערמ ערעייו ןנעַז טנייונ ראי ןּבאָה קָחָצַ

 אי ןָנָנ רָּבִִד קחְצְ ןופ ןנוא איר ןא ןֶלאַפָנ |
 יד ןַמַעָנ וצ לאָו בקעודידכ ררוא ןראווג לקנומ
 ןֶפּורְג טֶה רַע :גּוא לוד וב וש תא אָרְנ תובדב |

 כ רפ ו יש ב אָ םיֶא אוצ טנג שאה |

 ו

 שָטייט

 יישר
 :תונסעמ ויספ) 1% לע .נ ןטפעכ . ןיהכתו .(5)
 סוסו םנועס :ג'ע ' דקענםכ 61ד  ,(פ'ע) סוכיטקמו
 2ר רסלו סימפס ותתפנ .סעפ ססולכ ופסשל .ספוכ .ויכס
 = .פע ולפנו ססיסועמד ודכיו סיכוכ ויטו םכפס יכסלמ
 חס בקעי לומיכ ידכ פ"ד . ןיניע  וסכ .ךכיס) ויני
 5'%.- יתומ- םוי .יתעדי אל (כ) . : . תוכרְכס
 .בסדי- ויתוכס. קרפל דס .עיגמ סל .סקלק ןכ .עפוסי
 ןכ סיס קמפיו ןכ לקפל טמסו ססינפל סינט םמס

 יז"כק סב .םיִתו עיגמ מס ימ6 קרפל סמש במ (רדסס ףוס י"סלב קוד ךלנקנפְכ ג'ס  ןכ כקעו יכ) .ג'כק
 : .םבס .קרפל מפ ימס קרפל .סמס יסומ סוי יסעדי ₪3 .ךכיפל טק ךומס סינכ 'ס ןכ. ינילכקו א סקמ

 .םל ןוזימטמ = ןיס .(סכ :סניכ) .ונינכמ .ספוקכ סזסכס
 2 מע שורופ

 ב ףךיִא .ןוג נאג טאָה .רע נא .יִתְנקז אָנ הָנְה
 באט םַעְר טינ סו יא :ימומ .םוי יִתעדָי אל טל

 לכ ומ אש דנו :נוא הפ ג :טוט ןיימ ןופ
 נוא דֶרַעְווש ןייד דלת םיִלָּכ עניי ןונ ףראש
 יא םאָר 4 ןֶא .סאר רע טֶפּור סאָוו ראפ
 איז .לאָז ןעָמ זיא .רֶרָס רעְרְ. לייונ ןגְנעָה ןושל
 .יתָביִו הָרְקַה אפי נב ןייד וא שק ןנְנַעַה ףוא
 טס ' נוא ל 0 םורָא אייג :נוא רצ ל

 ל ל 9 0%

 רשע גצ טָגאָ טאָה

 עָש טוג ו נוא



 אָל דע ישפנ וכ
 הקברו ה : תומא
 קָחְצ ליִלַמ דַּכ תעמש
 זאו הָרְּב ושע תול
 דָציִמִ אָלְקַחְל ישע
 % הָאַת אל אָדיִצ
 תֶול תֶרָמִא הקבר ו
 אָה רַמיִמ ; ּהָרְּב (בקעי
 ךּובא ןמ .תיִעָמָש

 ללממ <
 סטיסש .תוכלס 'ס ודמלש סמופי 6"ס כיפכ 5 ד : קגטסכ
 .:קפז . סכיפי עכ5ס . םלוד מופ . ףועכ סלסט ינמיס 'סו
 .ססלכפ ספלפמ סיקכו .וילגכ תל קלומ .  קל יש

 יישר
 עוסטו ךגיכס דדמ ספרכס יג לע ססיסמ 0 ןיכסס
 .יל  הדוצו : (ס'כ) סנכנ ינליכלס .ללפ ם ספי
 .אָיבחל ךוצ דוצ ;ל(0) גזגס ןמ פלו ע לקפסס'ןמ

 השעו ד : זוחיצ 5
 הָלְבאְו יל הֶאיִבְהויִתְבַהִא רשאּכ
 םֶרְמְּב . ישפנ ךכְרְבת .רובעב
 רָבְרְּב תעמש הקברו ": תומא
 לשע ךליו ונְּ ושעידלא קחו |
 הקברו יי :איבהלדיצ דוצלהרשה
 הנה רָמאל נב .בקע"לא הרמא
 ושעילארברמ ךיבָאיתַא יתעמש

 םירוטה לעב

 = שָמַעְמִמ ולר

- 
 ח ריתי

 שנ סלפכו =, סינלק . סלעפכ סינט טס ןי6ו . סכג סלעמ
 קלי לכרכ םעפומ סקכר '3ּכ .רכרכ (ס) : ןקועס םקח לכעו
 . סיכטימ ךיספש לכרפ :יתוינכ סנזומעתו ךדופו .וככ .ושט 6

 םומכח יתפש
 . ספוגפ ןוכסכ סיסי 600 "פ ₪ :לכַכ ת6 דכיפו סז לכו
 תקומכד קחי וכ :ןמיסמ יוס וכעד | יסנ  ק"6) ס"םכס בכ
 ידסכ ףועל .סי) .עיחט סוסד :ןויכ ףוס ףופ :ווניעכ סוס רטכ
 פכיתס | ומכ :ןכותו = כדלמ סי  דינע = 6מפוד - טומיג חרפד

 ךומסכ י"סרפרכו ויס 535 תופוע 1 .ליבומ סקיכ 5 קחפי 6סד ,ס'סבס .סכיב5) .ךרו ןיח) (י"סנ) . 53 ד ןילוס "מב
 םטקר רמימל  סכיס מ"מ .תופוע תורי טנק .עוגסמב 7 סג לוכזס רקד ג'ע6ו 'וכו דועו יכנס סעטכ ידגס סעט יב
 2 סלווט כ"כ .סיסס ₪ ₪23

 ט'ע שוריפ
 טְנאָזְג טאָה קָחְצַי דַא טוייוו סאְר הָדּוצְו ןושְל
 רָּבָא רֶקְפָה ןופ ןָפאַח ריִמ טֶסֶלאָז אוד ושַע ּוצ
 יִתְבַהָא .לָשֶאּכ סיסעסס יל הל (ך) ?לֶזָב ]ופ טי

 ּבאָה.ףיִא .איוו א זייּפָש .עָסִיִז ריִכ ךאַמ נוא
 ןעְגְנעְרְּב .טסלאו  אּוד נא ָלְְְו יל האיִַהְו ביל"
 שפג ףכרבִמ רו ןסע לעו) ךיא וא רימ אּוצ

 ןיליוו .ןיימ ףיר .טעוו .םער ןנשונ ןופ תּומָא ֶרּב
 הכו ₪ :ןָּבְראַטֶש לע ףיִא רד .ןישָטְנַעּב
 טאָה הָקְבְר .נוא נב שש לֶא  קחצַי .רבְַּב .תעמיש

 שע ןוז ןייז וצ טעָבְנ .טאָה קָחְצַי א טֶרַעָהְ
 0 ןיא .ָבָנאַנַג זיא ושַע בוא הרשה יש דל
 יןנְנָעְרָּב וצ גְנּגְנאָפַא ןֶגְנאַּפ אוצ איִבְהל דצ רש
 איִבָהְל ןושַל םאְר .טייִטש םורר טָּביִרָש ישר

 ריִמ טְייוו 0% ה 6% שיימ

 2 לא הפ חקר ₪

 ידכ .ספיכט סטוע .ונופס סוקפכ סי

 4 רָא ּוצ- טנא םאָה הקבר % ה 2

 כ'הסו תוככנ ככופ 6

 ילשמ
 בקעי לֶא הרמא הקבר

 355 ספד עי: כלסכ סנטהסי

 לארשי י
 ָךיִבָא תֶא יִתְעמש הָנְה ּהָנב

 יד ד ₪ כ : יא ד:

 דָיִצ יל הָאיִבְה . רמאָל ךִיִהֶא .וָשָע לֶא רָבְדמ

 םאָה הק < יש כרבה רובו .םיִִמִמ יל הש
 ךייב | איוו , טֶרֶהְג ּבאָה ךיַא בקע ןוז ריִא אּוצ שָגאָזְ

 ןופ ריִמ :גְנעַרְב וָשָע רֶדּורב ןייָד אּוצ םֶנאַזְג שאָה רָטאָפ

 רימ ךאמ , גּוא רֶלַעָפ  ןיִאי ןיִּפאַח טסו אוד םאָיְו םעָד

 . בייל :ןייִמ ןיִשְסְנְּב ךיִד לאָז סע ןיִנוְנ ןופ ייפ יִסיִזַא

 רצ ןיָשְסֶנְּב טנעקג םיִנ קֶחְצַי ןעְד טאָה ןיימָשרַפ ריִמאָל

 ןייטש ראפ וצ ןיִבעְנ לעוו ָךיַא ראָנ זייפש יִסז ןָא ושַע
 רע ראָנ | ךאז ןייַא ןאָס .ףֶראָ  רָנייַא שו . לָשְמַא םיִמ
 רע רָגייִטָש רד תא םיִנ הָאָנַה ןייק ךאז רַעָד ןופ טאָה

 .ץכאַמ ךז לאָז רָע יד ןייונ : ליִועָלְג ןייַא  ןיקערמ לאו

 יפימ עָעְנ זיא עשימענ סאד .ךאז אַ ןאפ . אוצ ץראה

 רשָד וא רכ ליי רשע וישב לאונג םאָה רע קחְצָי
 ץינארמ ראָּפ םיִנ םיִא טאָה ץראָה םאָד ראנ ןוז רטצלע
 1% כ . , ד ג," ד ד צננצ

 רָע טאָה יּואְָר םיִנ יא רע ליוו ןיִשַמְנעָּב םיָא  לאָז רט

 כ זנב ןיִסייִהינ .ךינ םאָה גוא הָצָע יש םֶכּויִנ
 -ץשְכְנִּב וצ םיא ןייז רֶרקְהְמ ךיז לאָו רע יִדָכ ייַפָש

 אה |



 א <

 .רמאלי ךיחַא
 .םימעטמ ,לדידהשעו

 ב עמש יִנָב התעוח

 יל םשָמ יליחקו ןאצה
 םתא הלעאו םיבט

 - בשר שוריפ
 .'ח ינפל (ז) :.הנע הבש תרזגמ . םעוניבא ןב ךייבש ןכז
 לכב ושוריפ . 'ה ינפל דיצ רובג דורמנ לבא . 'ה םשב
 ומלוע לכב . םיהלאל  הלודג .ריע התיה :הָוגינ ןכו םלועה
 אנ ךל (ט) + הונינכ  הלודג  ריע התיה אל .ה"בקה לש
 יידג : םילהא .בשוי -היהש יתונמוא םוקממ . ןאצה .לא
 םיוע תקל םדא רעשכ השק ןרעשש תורועה ליבשב . םיוע

 םימכה.יתפש
 ןוסו ספקו .ם :: וכו פ'ל 3  ס6יכסו כופכ. 60 כ +) ןכ
 סטקוסד 6 םנ): . קמנו -רמס 602: סמ 'ס .ונפ) סקָככ סרמ6
 וכוסוסל -ךר5וס סמ קחני:ינועכ קידל -סיס וטעס רסלמ ו"םרכ
 "יס .ז'עו לוגס ןמ :5יִכי סלפו סנככ ונליכסי )5 - כ"כ. סןוס
 לע סיכסוטו 'ס- תוטככ : ןיסו = פוכרכסע = ספוכ קהלי קנווכ
 5 דו5ל ךלסט סקככ סלפה "עו רפוי סויס וורו = ךכופ) ודז
 ויִכ6 יככדכ | םיגכו 6 וטעט .סכיממו לזגס ןמ 'יפסו סיכספ

 ןכנ .ודי לע . םיכסי : "כקס ילדוכ | "5 .ספיבנ וכליכסיז
 דלו) סספכד ל'גו ש : לגכ ןמ לכו ססמ יל הק סר56

 ימי .ו6למ .סווס  י'כרופט סויס יכנס סנכ | סוכעעו ס6מ 6 :

 לארשי ילשמ 0-7
 ןייד טרעָהָנ ּבאָה ךיִא בקעי וצ סֶנאָוְג הקבר םאָה םאָד

 ְףאַמ אייג וָשָע רַדְורּב :ןויָּד וצ טאג :טאָה קָחְצְ רֶָטאָּפ 0
 ָךיִא ּבאָה שנ ביד לאָז ךיא ידּכ ;:ץוו יִפש ןייַא דת י

 םיִא ץֶראַה ןייק שיִנ :טאָה :רָמאָּפ ןייד וא ןנאמש ראפ =
 ףז רע טאָה סאו ךאָנ טיִנ שוו םּוראוו ןישַנעְּב אוצ

 םעָנ אּוצ ךיִמ רעה םּורָד . וייִפָש יִסז ןעגנערב ןוְסייִחּנ
 :ןָשנעָב יד רע טו זייפש יִסיז רָמאָפ ןייד ָךאַמ וא יל

 וא , ,

 סאו אוצ ךַתא הָוַצִמ יִנָא רש לוק ] ןימ | אוצ רעָה <

 יל חקו :ןושְל .טיימָש םּורר טּביירש יישר .ןג

 ןיְּבאָה טפְראַדְּב קח ןעְד טאָה טְנַעְרָפ ושרה

 קבר

 ל האיבה 1

 נפל הוי ינפל הָכְכְרְבִאו

 דלא 5 ט ךתא הוצמ ינא

 יה נא יב עמ יב ֶפִת (ח) : טוט ןיימ ראפ יוס יגל םעד ףוא" - םיִּכְסִמ טעו

 ָצ עָטג + אייווצ ןפְראָד ןופ רימ .אוצ .םַעָב נוא פיוט םוש יג 0 שמ : חש ףאָש וי ד

 ןָמעָג ף לא איז זא הָבּוהְּכ רעד ןיצ ןָביִרָש ראפ הָקְּבִר וצ מאה

 אָמְ שד םּורא ו רעְד וא טל אייווצ מע ןט"

 ל?

 .וליתאז+ 6 ו
 הבא
 :?יתומ
 רשאל ' י

6 7 

 .לּוכיִא
 ןעבוח רי םדקו

 7 | דקפְמ אא
 א תל | לא מ
 םיזע יד ןירת ןמתמ ..יל. בסו

 ןֶבָמ < ןיש רב רב ד "

 לה דּבַעַאְ ם ימעטמ |
 .ךובאל .ךובאל

 "|  /"םירוטה לעב
 % - סיכשמ .לכדפ:ס6 יפוינכ סנזולעס כקעיל סכמ6ט
 יכס () :לזנכ 'ינכ , םיכסל : לזנ ןמ 'יגכ . דו ךללכיט
 ו תוכמו6ס | ךכל: לסזמל "סמיכס | ךי5 יל ס6יכס .'ג
 ילסופ מקו ךכנ קסומכ סשוכס סקכל 5 סלמלט .סתשנ| ספיכס
 36/5 5 .(ט) : סשיו = לכליש ךיכ62 :סליכסו י:וקכ משו
 סיס מפ יכ ךיגכל סנו ך> .ססכ 'יפ , ךל ססנ ם'כ .ןפנס

 6 ששר +
 נפל 00 : לנס ןס סיבי ד 55מי 03 ס5 .סיכס) וסמ
 יל חקו (פ) ::ידי-לע  סיכסיט .פ ופופלנ ..."ה
 לו ססְבוסככ .קסלי ס) כסכ ךכפ 0 סיס סקס -
 .םיזע יידנ ינש : (ר'כ) .  סוי לכַכ סיוע יידנ ילט
 סיס קספ.פל5 קהלי %ם ונכפמ סיס סיוע יידג ונמ יכו
 יקרפכ . סימפטמ סמע דסלכו וסספל 'צ ביל לקס דסלס
 : יכנכ סעפכ ידגס סעפ יכ . בתא רשאכ :פ'רד

 יחסו תופס | סויס 502 ופופ סוי וקעדי 60 קחעו רמסדע)

 2. ש\ יב ₪
 יס 7 לא רָּבִַמ + ₪ תֶא יהעמָש הנה ןֶנאָז .וצ וא

 וצןדיר רָמאָפ ןויד .טרעָהְ ּבאָה ךיִא ןונ רמאל
 רצ יל הֶאיִבָה (ז) :ןגאָז אּוצ .וזא רֶרְורָּב ןייד ושַע
 גְנּוגְנאַפַא רמ רצ גְנעְרִּב הלא םימעטמ יִל' הָשַעַו

 סע .לעוו יא נּוא ווייּפָש עָסיִז ריִמ אמ וא
 ראפ לנפל ןָשְטְנִעְּב ףיר לעוו ָךיֶא נא הָכְכרְבַא

 ד אָמְל יצמ למק יב

 \ ל / ה יל. דב
 שד 5

.% 

. 

 < סמ "ומנ וקפה סיפמ סס :סימיס ןפוףכ ןודלונכ .סומיס ןקולכ .סוקידכ לכ ססומו 6955 ס"כקס לריו 'פכ י"םרופט ןמכ קחלי

 טאג "טסייה םאָר ."תושרח ץיז 'טיִמ רָמלָּב טאג
 ןוז ןיימ |

 יש (ש :ָךִיִד ףאָש יא
 0 ל

 לע
 ןפ די +

 - םּוראָא .עָעימ ןופ םעְנ שייט זיא סא

 . יא ףוא ּףְלעְקיַצ אייווָצ

 < אוצ ןונ "איג ןאצה לֶא אנ



 וש א "אָה הא קברל
 אנ ןהטש רב יא
 יאָמי םי 1 תעש רב
 יהָאָו אָּבַא נשי
 בעלתמכ :יַהְוניִעְב
 ןומול ילע ט -יתַימ יִחֶאְ
 תֶרָמאַו גיז ןֶכְרְב אל
 רַָמָאְתֶא ילע ּהָמִא הל

 ובא

 ןותיי :אָלָּב .הָאּובְנְּ
 סרב רב לע איל
 :יל בס ליו יִנמ לָּבַ
 יתָיִאְו ביס לזאו .די
 ּהָמא" 'ת דב ּהמֶאל
 םהרד אמ ןילישבה הי
 תַביִסְנ וט : יהּובַא

 הקצה
 סירוטה לעב = ל
 ם'כ-.-ומש סשמ 5 .םק) : סגינמכ "לו קספכ | 6 'כ קל

 ךחללק ל ₪)
 יישר ><

 ופכ . ינשמי .(כי) :רפס .לככ .רעש שיא לי
 קויקנס ."תודמהה |: סוכס:ב סממפ (םכ סירכד)
 דולממ כ ןמ ןסופ דמסמ פיד . ל ומוגרסכ

 ₪םיע שורופ >>
 גוא חַסָּפ ןַּבְרְק ןייָא רַפ ןעווג בירקמ םָניַא רע
 סא הָשעִאּו וייפש עסיז טֶכאַמְג רע טאָה סֶנייא
 ןיִבאַמ ייז לע ָךיָא .נוא .בָהֶא רשאְּב באל םיִמעְממ

 טאַה רע אווו ּוזַא רָטאָפ .ןויד- אּוצ וייָפָש עֶסיִז

 ןננעְרּב טֶסְלאְ ןח נוא 4 ןיִבָאְל מאב )1 ביל
 רָשָא רובעב ןיסע טעו רע וא דָמאָפ ןייד אוצ
 יד לאו רע -םאָד .ןיִעוו :ןופ ותומ יגל ;הלע
 הקבר לֶא בק רפאיו או .: טוט ןייז ראפ :

 ּפ רָטּומ :ןייז הקבר אוצ טְנאָנ בקע
 ויִא :ושַע . רַעְרּורְּב ןייִמ ןונ ריש שש

 עממומא

 = יו" תחלתוכ השארב 0-7

 דו: בהא רשאָּכ ךיבא
 רבי יו רשא רבַעְבְְבְאְודיִבְאְל
 . .ףחרלא | בלע רָמאָיוי" :ותומ ינפל :

 רעש שיא יִחֶאושעןַהומא הסבר
 .ינשמי ילוא > :קלָח שיא יִּבנָאְו :

 ריתייהו

 :הָכְרְב אָלְ הלל ילעותאָבהְו :
 ומא ול הָמאתַני
 ? רלזהס הלו .יִלְקְּב עמש :ךא
 שעתו מ באל אבל חקינ ךלה ד

 המב  תחמוב התיה יכ- רמולכ \ יראווצ .לעו ילע .,

 תיבב התא רשא :

 | עָתְעתְמּ ,ויניעב

 ינָּפַרִתְללק ילעו

 וכ ל בָהֶא רשאכ .-

 ה ושע ידגְבְיִתַא הקְב 3% וחפתו -
 גה . 25 ןירדסנס ויגיע יפייסו ,דכ פוקפ ינפפי ילו6 א"

 םיבשר שוריפ
 ומכ , םירהצב :.ששממ ןמ . יבא ינשמי :(בי)-: םישבכ אלו
 + הרפתה תוא תחת שגד בבפ :ןמ - לחנ = יברע ותובסי

 : .ריעצ .דבעי .ברג.. ה'בקה .הל רמאש

 םימכח.יתפש
 יניפ לכ לפ .ןוכומ ססכ ויס םודגככמ 'יפ ק : סיס הספ
 פוסס ןילכוכ פויסס ויס סדפל 591 דולענ ךסכלככו פוימ

 פוסו ול ויס סיקל סמכ קלסו .
 ט'ע ,.. שוריפ

 לַעיְו לתַַתְמכיִנַכ יתיהו פאט רָטאַפ ןיימ ףימ
 רַעְטְרִיִא ראָפַא איוו וזָא ןנוא .ענייז ןיִא ןייז א
 א -לַעַוְנ -הָבְרְּב אלו הָלְלק לע יִתאְּבַהְ

 ןייק טיִנ וא הָלְלְק ןייִא ריִמ
 לק יל טנג םיא אוצ רַטּומ ןייז טאָה ומ יל
 מש א ןוז ןיימ ןייז ריִמ ףוא לא הֶלְלִ איד יב
 נוא לוק ןיימ ןיא  אוצ רַעָה ראָנ יל חב - לק
 מאל אב הקו לי .(ד) : ריִמ אוצ םַעָנ אייִנ

 ןייז אוצ טֶכאַרְּבִג טאָה וא ןֶנְנאָנְנ זיא רע נוא
 ויָבָא בָהֶא רָשָאָּב םיִמָעַַמ ומא שפתו ך טּומ

 . דמאתו (גו) : הָבְרִּב

 טה רַעָטאָפ קיז איוו וז וייִפש עָסיז רָטּומ ןייז
 ך לחנה 2 רְַב תֶא ל הומל | חת .(ומ) :ביל

0 

 = ףא ןנעְּב ףי

 םֶבאַמְג טה

 4 : וש

 4% * יל

. 
0 

- . 



 . ןועָמְש וצ טֶּפִק רַפ ליסקתַי םאָב א
 רעו יל םיא ל בוח םעָד םיִא םֶנאָמ נּוא יול :

 . גידלוש םיִא טֶסיִב אוד פאו ג

 זיא רע לייט ושַע ּוצ ץִשְסָנַּב לאונג טאָה קְחצִי . בקע 5

 ןירוו שנ רָעיְרפ לא רע יּואָר רֶע תֶא רוכב רעָד

 תָקָלֶח לעו וידוייזלע
 תאו :םימעטמההיתִא ןתתו

 בקעי דב התשע רשֶא םֶחְלַה
 יִבָא רַמאַַ ויִבְא"לֶא אביו חי :הָנְּב
 רמאיו ש :יִנְב התא ימ רננה המי
 רכב ושע יִכנִא ויִבא"לֶא בקע
 . גיק ןיוה פחוע 891 א"ך

 םיבשה שוריפ
 : הליכא תעשב ויבא ןהב דבוק היהש . תודומחה (וט)

 םימכח יתפש
 : ןסקלז דוכמנ 5 / גכס וטעו 1556 ןיסכו סיה
 קממ סיס ןוידפ 5:01  ת"6ו ץ"ס רקמ רכדמ 'בקפו

 לארשי ילשמ ְי
 רַמאָפ :ןייָנ .אוצ :זייִפָש יִפיִז אד טֶכאַרְבג םאָה בקי ןא

 הֶָהַא יִמ רָמאיִ ןישַמְּ ןיִסיָהיִג .ףיז טה וא קָחְצְ
 : ויננ  קחְצְי :פָאָה ריב ,ושש וסגָא -רָפאַכ םיִא וצ טנאזנ | קהצי פאה אּחְוְּכְּב ושע: כנָא -רמאיו :יִנָ
 ץידושע ןיּב ךיא םרפנעג בקעי םאַה ןוז ןיימ ּומָסיִב רעו
 טה םָּת שיא ןייָא ווג דיִא בקעו השק זיא . ןוז רֶמְצְלע
 ןופ גּוא ןיִיִלַא ןינאז וצ ןופ םיִהיִנ פא יאדווב ךיז רע
 .ןיגילא םגאַזְנ וזיח םאָה בקע דָא עמשמ זיִא קוסָּפ םעָד
 ןויסד .ןייא .םימ  ןיימש רב וצ ןיִבעְנ םאָד ללוו ךיא ראָנ
 ָ ל םקעוא םאָהיִנ םאָה ןבּואְר נייח םאָה נוא :יִוֶל - ליסקעווא םאָהיִנ טאה ןבואר ּונייח

 וצ ןָמּוקְנ ןולָמש זי

 4 =- ₪ 1 1 וו -
 ₪1 יונ +

 םיִא טָסיִב וד סאו ןָבּואְר יב ךיִא ןוטמש טרַפְְ וסב
 ןועָמָש טסיִיָה .אוד זא סייוו ךיֶא יול םֶנאז לעג גירוש

 דל זיק ןנילינ טָשיִנ ראָנ יא באָח / דידי אייַב נוא

 טֶסעָד ןופ ןועָמָש .סייַה ךיא עשֶמאָח םיִא וצ ןיעמָש םנאו

 תאר יו יה סל : כ יגלה יעל ןֶבּואר ךיא פייה ןימטנ 9 פא בח םעד ןינעקַא ןיגעוו
 פא םיִא אייִּב באה ָךיִא גוא םֶלַעג ךיד םנאמ רע סאו
 1 . = ד % +.צ : 7 ד .

 כ יז טיִמ ןינאָמ ךיד ךיא םוק ליסקעוו סאְד דפפוקג
 םיִמ ןינע רעד א סאד
 - 5 ₪ 2 ד

 וש אייִּב הרכב איד םפוקנ פא ךי םאָה 4 רג

 גאל ןיניל ץק אב בקע ₪ םכטכ וש א ,םנווח ה
 בקע מאה ןוז ןיימ ּומְסיִב רעו טר א טאָה ל

8 

. 

 <.יתודלנתדכ תישארב

 תָּּבַּב התא רשא תמרה לדָנה
 0 מסה" חָנְב בקעודתַא ט שבלתו
 0 ה תי + השפלה םוזעה יידג תרע תאו זמ

 .רב" ייִדנ יִבָשַמ תי זמ
 יהוד לע תשיבְלא יוע :הויראוצ

 יהוראָוצ תועיעש לע
 א תי תַבָהִיְוזי
 תדְבע יוד אמל תי
 :'ַרְּב בקע ויד ארי
 יהּובָא תל" לת חי
 אָה רמו אָּבַא רַמָאְ
 : יב תא "מ אָנַא
 יִּובלבלע !ירַמָאְ 5

 אנא יתישע
 = םירוטה לעב

 1 (שי) : ססכוקככ 3 דקכ ןככ ינָסמ 'ינכ סממ .ונטפ
 7 ,יישר

 + ןדפוקו ןסיפעמב יקב .סוסט ל95 ומס 5:5 דיקפמ
 יי סינמס .יכט . ךרכב ושע יבנא (פי)

 <> טיע שוריפ
 ןוז וט טְצלש ריִא ּושע ןופ רריילק איד ןמּוננ הקבר
 ּהָּתִא רָשֶא עָנייִר איר נוא עָיְִסּולְג איְ תורומחה

 טביירש יישר .זיִא בוטש ןיא רוא .ייָּב סו תב
 רֶע טאָה רבי לפיו טאַהְג טאָה רע עָשָטאָח
 רעְטּומ ןייז אייַּב ררָיילק איד ןָטלאַהְ טְראָּפ
 שבתו .ןערמג טֶלאווג טיִנ רָע טאָה איז םוראוו
 ריִא .דיילקג .ןא טאָה איָז :נוא ןסקה הָנְּב בקי תא
 | ששה יורג תורוע תֶאו (זמ) : בקע ןוז ןיטסנעלק

 ךעְלעְקיִצ איִר ןופ לַעָפ איר נא וויי לע הָשיִבַלִה

 רנעָה :עָעיַז ףוא דייל ןֶא אוז טאָה ןיִצ ןופ
 ןייז ןופ טייקַמאלג םַעְר ףוא נּוא ייראוצ תֶקְלָה ל
 0 רַשֶא םֶחַלַה .תֶאְו םיִמעְבַמַה ֶא ןפתו (ץי) ולאַה

 עָכי איר ןֶּבעָנ טאָה אי .גוא חב בל דב
 ->- 7 איז סא טורָּב םאָר גוא וייּפְש

 לא אביו (ת

 א רָמ ישא םוצ ןמּוקג ף ווא ובָ
 -רע טאָה ה יקרא רעָמאָּכ ןיימ טְנאָוְג טאָה
 ו ּוטְסיִּב "רע יִנְב הָתַא יִמ 7 ןיְּב אד טנא



 יב ד ל
 קחי ה רמָאַו כ = יש ַ

 אָתיִא ץֶבאָמ הבל
 רָמָאְו יִרְּב .אָחָבְ

 דק | יא .:ןימז - ירא ךא

 :אָנְתַשְג קָח ָחָש רמָאַואכ יכדק

2 
 ןיד תאה יִרְּבְדְנְשִמְא

 : אל .:םֶא וע *
 תל בקַעָי :ביִרְק 2

 קחצי
 םירוטה- לעב :

 ינ5 כקפי רפ5ס . ךככב :ךככ 5 גרוס ילג6 .  ךללכ וטפ "כ
 רמסנ ךרוככ .ךנכ וטפ לכ6 ל5כשי ירוככ כ ינפ ו

 יישר
 :96 םלכד רפסכ סיִלָכד ספכ .יתישע :ךכסכ לסוס
 :למפסס סנלוספ ך ךלל ןסלס למ סימ ןומ .תבש
 וכע ךרד ,ןיס-וכלכ "קי כפל . ךשמאו אנ השנ
 סכקס יכ למס .סח 'ש ויפכ  רונפ" סופט ספ 'סויסל

 "כ רמאיו

 : ו "0

 .אטקילא תרבד רָשַאַּכ יתישע :
 יצמ -תלָבָאְ 0

 .קחצו - :ףש שפָנ רנכה
 :רנע אצמל תְרתִמ הזיהמ ומלא

2 

 :רובעב |

 ךיהלא הוהי הרסה
 :םטעיזהלא קחְצְי מאיו ו ; ונפל

 - התַאָה יִנָּב ךשמאו
 בסעישעו כי :אל"םא ושעיינב
 רמאה והשמוו ויִבָא קחְצוידקֶא

 לקה
 םיבשר שויפ

 ומכ יווצ ןושל אותש יפל ץקמק פטה \, ידיצמ .הלכאו (םי)
 םופאלט אוה ינב .דיצמ הלכאו לבא .. ךמחל ההמשב לכא

 םימכח יתפש
 ₪ שוסד ל'יו . ךכככ 5וס וסע רמפ ךי % סלוככס ו רכפ
 ןוידע סלכ5שנ | סכוכפ0י 6 סדוכע ןוכט) 655 וטעפ סמק
 םדול) כולכ סוסי וטעד ל"ועו = , סונש ופ" ת)מ) ןינעל -

 לומג .קידלכ וכע 5  קוזחמ סוס ן קפלי סו :פ"פז :ש +
 5י5ומ = וני6 ךכל 5וס לומב קיד5פ ןויכ '"סנסונס לוסד ל

 ונופ ' וטעס ןויכ' רכס מ"פ  ניפכ סיכורפדכ .וספמ .קיד5 לפוי וקיזסמ סיס 5סד כקמיכ 5וכ ש'כד יפלו סנטכ) סופס סמ
 כ לכו סונסופ מי פקטיפ ינָפפ .כקטומ רפוי סומכ ספ רוכוס) 6 ריסז רסזופ - תפוגט סן-מכ .ךלו 692 רסזול לולי

 מע שוריפ
 ןאָטְג באָה יא . א רבה רשצכ ייפ ןוז רָמְצְלִע
 ישר . טערָו - רימ אוצ .טֶסאָּה אור איוו ווא
 לא בְקעָי וא .סאְד יז טָקיִשֶנ איוו טֶניִרוואּב
 ָףיִא יִכנְא טגאְזִג וזא טאָה בקע .האָ רש ןגאז
 (ּףְריכְכ .וָשְפ טָכאַרְב ריר טאָה .םאָו רעד ב

 הבר .רָשַאְּכ .יתישש ןוז רַמְצְלָע ןייד וא ושע ג

 טסאָה אוד םאוָו ןֶכאז % ןאָטְנ ּבאָה  ףיא לא
 טַעָּב ףיִא ףוא אייָמְש הָבְש אג פוק טעְרְנ רָמ וצ
 ;גְנּוגְנאַּפ ןיימ -ןופ סע נא ידי הָלכְִו ץיז נוא יד
 ָףיִמ-לא ל יד ןגעונ ןופ  ףשפנ ינְְרְבה רבב
 קֶחְצָי טאָה יב לֶא .קחצי  .רמאוו  (כ) : ןשְֶטְנְּב

 טויטאָּב סאו רכו ְרהְמ הז המ וז ןויז אוצ ט

 טנאָזנ בקט: טאָה :ָּנָפְל ו לא 3%

 ₪ רימ "אַ וצ-ן ןפערמ טָּכאַמָג אה

 :ןנּופנ ףעָג וא טָסאָה אוה סאו דיק ןיימ סא

 טיע שוריפ
 הָשִג בקע אוצ :טֶגאָזג קחְצָי טאָה בקלי לא קח
 ןפאמ ףיד ףךיא לע רימ ּוצ ןה ג יִנָּב ףָשומָאְו אָנ
 טסיִּב אור 6 אל םִא יָשע ₪ הֶז הָּפִאַה .ןוז ןיימ

 איג טָבייִרְש ישר . טיָנ בוא ושע,ןוז מ
 רַטְרַעוָו יר םיא ןופ .טְרעָהְנ טאָה קֶסְצָי דָלאּב
 ייא סאד טְבארֶמִג קֶמְצִי טאָה יחל ןי.הָרְסַה יכ)

 "םאה ושע םוראוו בקע .לאָנ ושע טינ סיוונ
 "םחר מאג .םטא ן טנא רעָד טיִנ לאָמ ןייק
 דד ףא לע מ .אּוצ ןהעְנְג טנג רע טאָה
 1 טיג בוא ושע /.ןוז ץיימ: טָסיִּב אּוד בו ןפאמ
 בקש וא יהָשּומ ויבא קחי לָא 'בקעַי שנו (בכ)

 םיִא רָע 'טאָת רָטאָפ ןייז 'אוצ טנְהְעָנְג טאָה
 םאָה יש ידו סדיהו בקע 1 לוקה רמו טֶּפאַטְנ

 ו ןופ לכ סאְר יא לוק סאָר .טגאְוג קֶחַָ
 = זיא דָנַעָה /איִד הָּבָא םיִנּחַתְּב טעָר רע, סאו

 :יראה נע איז אמ :ושע ןופ דְנעָה  אָד ?רטאמ (אכ! זן ךעְנ <



 ויהי יפה א "גב : ידיהו בקע לק קה .

 ה -- תישארב

 עַד יהוהי ל ודוב ןיּדָי ויה
 "זהָכְרַבִיַו = תרעש :ןיחא :ושע
 :רמאיו ושע יִנָּבִהְז התא רַמאדכ
 :הלכאז יל השגה רָמאיו כ נא

 ישפנ "ָךְכְרְבִת ןעמל :יִנָּב ריִצִמ |
 : תש ןיי ול אביו לכאיו לישו =

 אָנְהַשְנ ויבא קחצי וילֶא רָמאְיְוכ

 ;וש .. ב

 ו אָלְו גכ 3
 יִדִיּכ יהודי חַאְוה ירא
 "ןריעש [ יהוא ישע

 ּתַארַמַאְו דכ : ּהָברֶכּו
 :רמָאַו 'ושע יִרְּב ןיד
 "בירק רמאו הב אָנָא
 אָדיִצִמ לּוכָאְ ימדק
 רד : לידב = יהב
 - בירקו ישפנ ףנכְרְבְת
 5 יִתְיאְו :לָכאו הל

 / . ומ₪ 2
 -רמָאווכ :יתַשּו אָרְמַ וג קשיו שָג יו 0 נב ל הקשו .

 ביִרְק יהּובַא ה \ הל [ . ופגע את
 תראו 2 .קשְנּו :ביִרְקו זכ + יִרְּב יל קש ץעְּ | %
 ם'בשר שוריפ 7
 רלוקב קחצי חעט ךכלו הול.הז תצק תומוד ןלוק היה ויה ידסחל הרכז רמאי דורל 'ה רוכז זמכ , לפפא ןושל אוהש יש

 =. ינב הו התא :(קכ) < :וראוצ לע רעש שיא ואצמש רחאמ םיטואתש יפל . בקעו לוק לוקה  (בכ) : וויצ ןושל דוד | -

 : : לשר םימכח יתפש 0
 ו 5 בגדפס . בקעו לוק (סכ :ךיסלל יס 1 6)קד .6ניע תועיכט5: פועמספכ ילד תר + ףנוטפ' סוקמל 0
 רה סוקי א לנד םיכומכק לכ וש 936 6ג .סוק .ת  רפלטל "פועל .דועו ךרכפ וטע וכנפ .1) רמסככ רמימ) 3'כ דימ 2

 : מס 3 וסע פס במס ₪ .ינא רמאיו (דכ) -. סעינטכ .וכיכיט דספ 55 ספ .יכ6 ונטמי ולו ומ6כ

 לארשי ילשמ ,
 . יב דא ראו יז .געְמ .ךיִא ְּרכְּב וָשָפ יִכנָאא טרפנעג

 : וָשָע ןופ טרא םעד ףוא רוכב ןייד :ךיא ןיב = :
 ףךיז םאָה בקע א וושע יִדָ םידיה בקי .לוק לוק | /

 ןַמוקנ זיא .נוא .ושָע .ןּופ 'מֶלאַמָשג ןיא לע שש ראפ

 קָתְצִי נוא ןישְסְנעְב יא לאז רע קח רעַמאָּפ יז אוצ |
 רעו בקע אוצ טְנעְרפג קֶחצִי םאָה דָניִלְב ווג ןוש א

 םיאָו רוכב ןייד וש ןיּב ךיא נאג 3קע טאָה ופסיב |

 א בקע זיא  ןיפאפ ןֶא  ףיד יא לעוו ריִמ" וצ ןהענג :קחצְי
 אַז דנעָה איִד טּפאָטיג ןָא קָמְצְי םיַא םאָה ןָנְנאָנְנ וצ
 איד ףוא ןאַסיִנ ןֶא סָאָה רע תַמָחְמ גיִראָה ןעווג ןינעז
 קחצי טה ךילעקיצ ןופ רָביִלָּפ איד ןופ סשה רנה
 ושִע ןופ 0 סאד םּוראוו בקעי ןופ זיא לוק סאד גאז

 קמ טאָה גיִראָה שנ .ןינעָז ושע  ןופ דנה איד איה
 : הָכְרְבַא םיִמ קת משב

 ד ז(-

 פ'עלו א+ : סינטמק  יככד לע ישקט פ") סיוט וכ סלוק 6

 .ןינעז .דָנעָה יִד גוא בקעָי ןופ לוק פַאָד איוו רעב תא

 .טאָה לכול שעו ןשטנעב ןילוו

 רש 90 8 שע שורופ
 .טנעק רֶד טיִנ םיִא טאָה רע, נוא יריה אלו (גכו
 "ןעָנעָז דנעַה עָנייִז םּוראוָו ייִחְצ וש ידי יידי יה יִכ
 רע ןייז וָשִע ןופ דָנעֶה איר איוו א ןעוונ
 :טשָמְַּ 1 םיֶא טָה רע נּוא חכו גיראָה הורגש
 "טנא קמ טאח = יש יִנָּב הָז הֶּתַא רָמאיַו (דכ)

 :טנאְזִנ רע טאָה נא רמו ושַע ןוז ןיימ ּוטְסיִּ
 ךִא טנא טיִנ טאַה בקַעַי טֶּבייָּש יישר .ּ
 "יש רָמּולָּכ ףיא טאו טאָה רע ראָנ ושע יב
 :דיִצָמְ הא ל הָיִנַפ רפא (תב) ןיִּב ךיִא רעְע ב
 . אוצ ןֶהְעְנְנ :םֶנאָזִג קָחָצִי טאָה .ישַפנ כרת ןשמל יִנְ
 0 לַעוְ יא נוא ויָפָש סאְר ריִמ
 ּ רך לז סע נעו ןופ ןוז ןיימ ן ןופ גְנּוְנאפ

 דע א ₪ .םיא :אוצ "טאג טאָה רע נוא שב ל יס ה "ןיסַעְנִג רש טאָק .םיָא אּוצ נג | .
 ףֶאלמ רד טָּבייִרש  שרֶהָמ רעד .ןקְנורטנ :מאָה |
 קח 8 ראפ - :.טאָה מש ה אנ ה רויָבָא קֶחְצ ויָלָא רָמִאיַו = (כ) ה

 .ןייונ :םיִא .טאָה לֶאְימ ד



 חָכְרָבּו
 יִף- :אָלְקַחְד = אָחיִרִ יִרָבְדאָחיִר מ

 ףלןקמ זחכ + יחל

 אעְרַאְר  :אָבּוטַמּ
 : רָמָחְ רוכיע תּואיִנָמ

 ד

 .. .:. ןימְמְ = .ךְְָלִּפ .טכ

 למ ף ןידְּבעהשיו
 ד ,םירוטה עמל ו ה

 ןיד 'סמכ 'כ . סכיו (זכ) ": ךרלכ ךככ ת6 גבו ילנ6 ופ
 : פ"נ 'סילכ ומע םכככט דמלמ סוסיכס םיכ ₪6 'ס .סליו ד
 מילכ ..סדש םילכ . "2 . םיכל (זל) : םספ ליֶכ 'פינכ . סלי
 דמע  ק"מסכ 'יפ .ןוככ) ןננ .סלועס סוסיט סיל  פולזמ * , ןומכל
 ךלכקנ :תוכככ כ"ו קוספכ תוכית ' . ך9- ןפ (סל) 9
 ךכ :וססשיו -:-53קל- ויככ .כ"י:ןידיתעט- םולכדס  סכטע"ךגנכ

 "% תודלות וב תושארב |
 גהפרפ .רידגכ :הירייתא; רו יב"

 ףלךתיו = :הוחי ופרב רשא , הדש היִרכ יִנְּב היִה הֶאְר-רַמאי
 ינמשמו םימשה -לממ = םיחלאק אמש אמל

 ד ל שרית תב
 הוה םיִמָאְל - ףל וחּתְשיו םימע

 , פכ פינעפ חיר ס6ר . וכ ןירדסנס 56 ריו א"ר ויוה

 ל רה ל מ
7 

 יז ולק

/ 

 ריבנ
 + ירק ווחתשיו

 ה םיבשר שונריפ
 :תודומחה . וידגב חיר (זכ) : ושע ינב .התאש הארנ . ושע
 תרשה . 'ה וכרב רשא .: .רמגומב םימשנבמ ויה םהידגבו
 רזעילא .יבר טייפ ןכו . ןוטנקו הנק םוכהכו דרנ אלמ אוהש
 ןתינ (הכ) :; לס ןתכב וכרב .חירהכ ךרובמ הדש רילקה
 .ילפמ לעמ ךל ןתי ק'ה  .אוהו 'ה וכרב לע .בסומ , ךל

 למו) תוכיפ ו"כ סככככ וזכ .םיו .וכ..עטס .ךכיפו ן6כמו .96כשי ת6 .סור6 .ודכטמ - סכוי ךט -ךודמס םוכוד '\ דננכ ו לסמ
 : :ננטו .סטג דלוי כקעי .םוכזכ ןכ5 סוס למי גנשל יכ ךיק65 .ליכנ סוס 'סמכ 'כ .סוס ;ו"כ סנופס דככנס סשכ וכככס ךנ

 ףסטמ לסוי עכ םיל ןוס סלסו ..'וגו חריג (זכ)
 חיהכ : ןדע ןג סיכ ב ומע ססנכנס דמלמ 650 סיזעס
 סדפ וסזו כוע סיכ וכ ןפנק ,"ח וכרב-.רשא הדש
 כוזסיו ןפי ..ךל ןתוו (הכ) :ל'זכ ופכד-ןכ ג סימופק
 ספל ןופסמס ןיכענ כסומ ופוכפ יפפו , (ל"3) ד ןפינ
 ךל טי" דועו 'ונ\ סדמ" םילכ ק'כקס | 15 ןפנט מכ םיר
 םרדפו ועמפמכ - ; םימשה לטמ :'וג\ סיפפסלפמ
 5 ןידב סוסללס וסמ 4 . סונפ כלל םי קדס
 כמ ושעכ 536 . ךל ןסי סל וסל ססו ךל ןסי ךל וסל
 ךל ןפו עפכ ןיכ קידפ ןי> ךכשומ סיסי ןכפס יטמטמ
 לסכבי .ותלפס לדופ םוכס ספעשכ .סמלט דמל ונפמו

 םימכח יתפש
 וסעטכ לע סרומ סז ןיפ מ"מ כופג קודפכ וקיזסמ סיסט
 סס5 ס"ע6 סיכוטנק ןוטככ ססולכדט סד6 ינכ סככס שי יכ
 דוכמכו דוכמנמ ופרס סידגכס דממ וטעט יפ) ב : סורטכ
 גְכְָכ .רט6ו :ג- : ע"גכ  ןטכו) סוס סדלו ןוטסכס סד5מ. ןטכי
 'ס וכ ןתנ 050 .סדטס םוככ .כמ6 .וכלכ סדטס 6 כס 'ס
 ןפיו כיתכ סמל ל"קד 'ך :'סיקופת לע סדש לוסו כוע םיל
 דס"פ6 6טחס ינפמ סכרכס קוספי סלו ךכ ןסוו 'יפ 536 "וכ
 ועוטפ | ופלד 2% סטכדמ וכ ןנווס סו טוכופו ןפוו .רוזמו

 כמלק ןכ0 .קמל סכככ 5 ןפנ "כ ןוטפכ ןינע לע .ףיסופ -
 .בוסכדפ כ"ו וכרכט | ליעל .ןנוטמ כוסו וז סכככ דוע ךל .ןקיו
 36 כט 'ס וכרכ רש יכ סכלכ ס'כקס 1) ןפנט 'ס וכלכ 6
 :מילכ 'ס וקרב רס5 ינכ םוכ ס6כ כמ6 ופ5כ סלעמל כותכס ינכ

 עדס לפס ויכרדכ םיפל םסנו (פ 5"מ) ךכיפל רגס ךילע פרקי 65 ןידס ויפע = קידלמו .סנומס לעכב טוסט
 יככנס .ךולפ פכקי רט לככ .סיטעו "וגו סימפס עמטס ססלו למל .ךכוכל סנמס ךכוסמ ילככ לכ5 וככל חס

 : םיע שופ
 גְנּוקְעְמָש סר טקעָמְשְנ טה רע-נגא למגר 6
 .טשְטנעָּבִג םיִש טָה נא יה רדיילק עָנייַ ןופ
 סע טקעְמָשְג קֶחָצִי אָר טאָה םאוָו טֶנעַפ יישר
 איוו ער ַחיִר ןייא וזַא ןדְנאַה ראָפ טיִנ ָךאְר זיא
 רימ ןנֶעַל ןֶנאַ ןופ ראָנ נצ ןופ לַעָפ יד ןפ
 ַחיִר רֶר בקי טיִמ ןֶגְנאגְנ ןיירא ויה סע דא פָא
 רָשָא הָרָש נב םיִר האר רמי ןדע ןג םַעָד ןופ
 ןיימ ןופ חיִב רעד, הע טאג קָחְצַ מאה שמ

0 

 , < םאוְו דֶלַעָפ םַעָד ןופ  ַחיִר רֶעְר איוו וא
 :בוא ץֶֶעה ינָשמו .סיסָעח לטמ םיִהלֶאְה ףל ןי חכו + ןדע ןנ רד זיא סאד טָשְְנּבִנ ם

 יִפ .גוא שייתו ה גו .דְרָע רעד ןופ טייקמעַפ ןופ נוא "למיה ןופ איזט ןופ ןֶּבַענ

 וז ןכייְִיִנְ :נוא פימאל דל יחפשיו וניד יד ןילאָז רעקלַעַמ .שיספ ד

 לארשי ילשמ
 ךןגד 'בּורו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלאה דל ןתי
 ןָד 0 וז זה .סצ < = ל : |.

 לאָז םאְג .בקעי אוצ טַשסְנְּבִג מאָה- קחצָי (שּוריִתְו

 < ןופ םייקיטעפ איִד נוא לָמיִה םעָד ןופ איוט רעד ןופ ןיִבעְג ריד

 * ןייטשרפ ריִמאל < ןייוו ןיטלַא :נוא ןיראק לי נא דרע רעד
 שך ג לי, - -1- .ו+ . נצ ד

 -חכרב רעַד טימ זַא בקעי אוצ ןבילקנ פִא םאָג טאָה םאוָו ךאנ
 ו ה צ 9 1- שט י'ג+ ד ד ד + ד

 == שמשה לטמו טגאו שרְדמ רעד ןישטנעָּב רָטאָּכ רעד םיִא לאָז

 ץֶרָאַה ינמשמו נּוא .  םיִלשּורְי טיִמ ןויצ טאָמְש יִד ןעַמ טניימ

 .םיִדּוכיִּב איִד ןעמ םניימ (ןנְד בור) גוא . תּונָּבְרַכ יד ןעָמ טניימ
 == רשש רֶסורְכַא לשָמָא זיִא סָע .םיִכָסִנ איד ןעָמ טנייִמ ושוריִתונ
 .רעָטְלָע רעד ףוא ןעַמּוקנ זיִא רע זַא ןיספעשנ ליִפ טאַהיִנ םאָה

 טאה

 ! ו %

 ב6
 2 הע

, 



 תוכְרַּב איָר ויָא לָשְטָנ דעַד . הָמָכַח נעל ָךיָא לעוו כא -

 ארה זכ תישארב | 2 ,

 ווחתשוו .ִךיִהָפְל ךיִבָנ
 רורא = ףיררא מא

 יב בל
 ךָבכי טיל ייל ה ףיכרכמו

 ה הָלַּכ רָשָפַּכ יהיו *+ ףורְּב לש +,
 סֶרְּב חו בקע אָצי יאָצָיְדִא ל והיו בקע "תא 7

 9 -- ו | בקע ם'בשר שוריפ
 בקעיב:לפא . ךמא ינב (פכ) : הדשה תֶכרַב ןיעכ םיטשה
 : "יבא ינב ךל ווחתשיו וב בותכ .הברה םישנ ול היהש

 םימכח יתפש
 תוכת) ספר .80 (?'ג) ה ::כופ םוכ ס'כקס 3 ןפנט סדטס
 קורפו ןיכוסי למולכ ך : םידָבִע ןוסו ןוכנט רמונ ופלטב סָנֶיְקִס
 יוכו = סילכופ תופלק סידקס .קחלי ךכופ) סלה כ - ססוש
 55 ךניקמו .ךיכרכמ סכרכו 1 יִפָכ ביקכ סמ) ןעע ן"נמרסז
 סוללופ תונלק סניכס 'ונו וקרכנו וירסל כיקכ ילסש "ית
 ךיללכמ 55רםו) רמ5 סטלכס פ'עלו . סיכככמ "תכרכ) סדוק
 סיפכרס סע לכד ל גכוסש .סע) 535 סו כמ6 6 'וגו ךולכ
 סיסיט סיעטרס ספטפכ | סס) 'עונימ ספו6 ךככמ סיסס נ"'6

 'ךכיפל ןילוסי .ןפוסו סולט ןסלסס  סיעמלסו . סיכרכמ
 | לארשי ולשמ

 רָביִא לאו ךיא עטְסַעַּב סאָד יא סע טניכעְראַּב ךיז רע םאָה

 רדניק עֶנייַמ ןופ םֶנייא ןיסַפַעָשְג עֶלִא טיִמ תּוריִשַע סאָד ןיִּבענ
 רע טאָה סֶנייַמ דיג זוה עַצְנאָנ סאָד ןיזיִפש לאָז רע נוא
 ןּופ :רֶכְלַעוְ נאג אייז אוצ טאָה וא רֶדְניִק ענייז קָלַא ןיַפּורג

 רעָבַיא םיא ךיא לעוו מרא ןייס ףוא קייב לאז רע ליו ךיוא
 ןיְִנָאכ ןיָא ןיזויַפָש לאָנ רע נּוא תורישע ןיימ ןיִצְאַכ ןיַא ןיִּבעְג
 סאָד ןיטענ ןֶא טלאְָוב-שיִכ רענייק אייז ןָּבאָה .. דניזנ זוה ןיימ
 ןימענ רִמ ףוא ךיִא ןאק וזא איוו םֶגאַזנ מאה רָכילטיא עניזאד

 ןיִצְנאְג םעְד ןופ לוע םער ןיִנאָרְמ לאָז ָךיִא אשמ יו ווא

 סנ עניזייפשְנ אי ןופ יוז ךיא לעוו רבב ריִמ ףוא דיג וה

 ןעוונ רעָבָא יא סע ןוזייפָש םינעַי לא גיא ןיוניראְה לא ז ךיא

 םעָנ יא ֶרפְִַנ ראפ םעַ רע טה רנולק יי איי ןשי
 טסְלאָז וד ראָנ דֶניזיִג זוה ץֶנאָב ןייד ןיייפָש לאז יא ריִמ ףוא-

 עָצְנאַּג פא יב רֶביַא רימ ָסְלאְנ גוא דייר עניי יז קמ |
 םירָא ןיִנעָז אייז זַא ןביִלְּבְג וז זיא ןיִטפעָשְג עָלֶא םימ תורישע
 ּוטְסאָה סאו ָךאָנ דָנייִַרְפ גייז ןופ .רָנייִא םיִא םנעְרפ ןננאָגג
 איִד ןיגארמ ריד ףוא טֶסְלאָז אוד לוע ןייַא וזַא ןָמּונָג ריד ףוא

 אייָטָש .רַפ רָנּולק רד םיא טרפנע תיּב יִנָּב סאד ראנ ןופ אָשַמ

 לֶאָמַ ןָמוק סורא ריִמ טעו סע הָביִ יס ןיי רָפ טאוָו ראב

 ןוטיילק איִד יִמ רֶזייַה על ןיֶּבַעָג רַעָּביִא ריִמ טעוו רָמאָּפ עַד

 ןעָמ טֶכאָמ ןופ רע פאו רֶנְסְרְכ איִד מימי רעַדכְַּפ איד שיש
 לא .ןיא ןירעוו יקב "לעוו ףוא עטי סאָד ןוא דלא ראָי עָלא

 אָיָר .ןופ וא דל איִד .ןופ עבר עלַ ןיָא נוא ויטפעשג
 עֶלַא איִד ןופ נא ןיכאז בּוטש ןופ ןיסיוו לעוו ךיִא וא רָנְמְרעָנ

 הרות רֶד .ךֶרוד .ראָנ טל ּתֶד פוש ןמוק .תובוט קָלֶא פיצי
 סאָנ זנוא םאָה לקו סיס ןיגעק איז % מ יִרְכ גו

 אב ,בקעיל ישענש םיסנ < הגהל ,.אצו אצי .ךא יהיו (ל)+ ב
 א ו 'דחא ענר אבל ושע .םידקה  ולאש , .בותכה

 ךמע 3 600 ידכ ול ןפ יוס .וכוסס .ןיכ יופכ ןיכ
 כקעיו . ךמא ינב (טכ) : |קיודמ ןשי "סרב לנס
 תוסמפ סמכמ סמכ ול ויסע יג ךיכ6 יככ סדוסול כמס
 : (כ"כ) ךמפ יגכ למס ה םקס ססס סל ספכ לכ .ןלכו
 פול סעכנו ..ךורב ךיכרכמו רורא .ךיררא
 סיקידטס (כ'כ) - לוכח ךילכותו \ ךוככ :ךוכככמ תש

 סימדוק סהימע5פו סֶסיִכַכופ:סולכ ןפוסו סילוסי סקלק
 תכמכל :סירכוס .פפלק .סידקס קני ךכיפל ו סקוללכפל
 סח. אצי אצי 0)- : סלקל 6 סילקס סעלכ

 "ט'ע שוריפ
 רָּביִא ראַהַא אייז מאק ריִבָג היה ריד אוצ ןקוב

 ז ןלאז ןאייז בוא מא ינב דל ומ ההר ענר
 0 רַטּומ :ןייִד ןופ ריק איד ריִד ּוצ ןקוב
 ראָנ רַעָרְנִק טאַרְנ טאָה קחצי לו טֶּבייִרָש
 ןייר ןּופ רדגיק איר טייטש סורר םייונ ןייַא ןופ

 עָבְלְטַע.ןופ ררניק טאהְנ טאַה בקו דָּבָא רֶטּומ
 טָאָה נוא חדוהי טָשטְנעָּבִנ רע טאָה .רַעְּבייונ
 רדניק אי | ןקגב ריד אּוצ .ךיז .ןלאז אייז טֶנאְָ
 עלא ןופ רֶרְיַק אד ללָּכ ןיִא זוָא רָמאָפ ןייד ןופ
 םאוו עָניזאְד אי .ףורב < ירבו רּורָא ךיִרְרא רבי

 סאו איר וא ןֶטְלאָשנ ןייז לאו ףיד ןינלעָש
 ירש יישר .טֶשְמְנעָּבִג ןייז ןלאז ךיר | ןָשְסְנְעְּב
 אנ רַעַר גּוא- םירוסי ריר ןְּבאָה םיקירַצ .איִ
 5 סר רירפ טְנאְָ קח טאָה :םורד הֶוְלָש
 הָבְרִּב :טראוו פאה אנ עַד :נוא ה הֶלְלְק
 אנ -רער וא "תֶולש ריחפ ןָּבאָה :םיִעָשְר  איד

 םאר .הירָּפ םעָלָּב אייַּב טייט  םּורר םיִרּוסָי
 | 8 טראָט פאר ףאָנ רעד גוא הָכְרְּב טְרַאּוו
 חֶא כ קי הלב שאב ןעווג :זיַא סָע וא יה \לו
 1 ענב ּוצ .טואלג :סוא , טאה .קָמְצָי זא קמ
 יונ זיא םִע וא ד .-



 טגאָזְג טאָה רע גוא ייִָצָל רָסאַו רָמאָּפ ןייָז אוצ
 רַמאָפ ןיימ ןייטש ףוא- ואל יבָא קָי רָטאָּפ ןויז וצ

 ןופ 0% םֶר ןופ ןיִסע "אל נוא ב יִצְמ לכ
 לַאָז םָע ָשפִ יִנכבְ למ םוא רג ןוז ץיז

 ויָבָא קָחצִי ול .רָמאַיַ 5 לו ןייד ּךיִמ ןשש

 רַעְוְ הָּתָא יס טנא םיִא .אוצ רֶמאָּפ %

 -שנטה הע רב 5 -- ןוז רעל ןייב ןיְּב ך

 רַע הָלּוְג הָרְרַה אוג .- רַעָד % ו נט
 דדדב

 טְּביירש שְרְדָמ רַעָר

 נגא םִיִלָשּורְי נּוא הָרית רֶד ךרּוד רָעיְרְפ םיימש סָע םאָיְו ןיִכאז

 גלַא עְוונ עיפשמ זנוא וצ ריִמ ןיּבאַָה ןיכאז יִרְדְנַא איד ךְּוד
 רד ףוא ןיִראוָוג טלייס וצ זיא זנוא ןופ נוא . טאָג ןופ תופומ
 טשנטבנ לאָו בקי זַא טְיִפיִנ אנ טאָה םורד טל רָצָנאַנ
 תומפב יד ןיֶּבאָה לאָז רע \םיִמָשַה למ תור איָד טיִמ ן ןיִרעוו
 רע ליי אוצ תוכרָב אי ולא םיא ןּופ נוא טל רֶד ןופ

 רע מנ דיז ףוא טאה רָנולק רֶד איוו לא לוו רֶד ףיא
 ןוייפש לאו :מכעְר ןוש זיא שנייה . דנג וה עצנאג סאד

 יִמ ךויצ ןעמ .טניימ (ם סימשַה לממ) טנא שרדמ רד סאו

 םּוראוָו תינָּבְרַק איר שמ טניימ 'ץראה ינמשמו נּוא סילָשורו

 פימ שרקמה תיִּב ןיא ןאָמְנ טאָה עמ סאְוָ הָרוב רעד ךרוד

 דיס ןיכאת םיִרוכיִּב אד טיִמ נּוא םיִכְסִנ טי נוא תובל איִד

 0 5 רו ל 0%

 7 : תוחלת זכ תישארב --

 עו ויבָא קחצי ינָּפ תֶאַמ בקש -
 אוהיסנ 1 שעיו א : ודיצמ אָּב וא : הָדיִצִכ אָתֶא

 רַמאיו .ויבאְל -אָבִ . םימעטמ כ ל דש
 .ּונְב דיִצָמ לאו יבָא םקי ויבאל יחסו מט יומא

 : יי

 -רָמאיו * :ףשפנ ינכרבת רבעב 9 אר"
 יא רַמִאַוהַתַאַמ ויִבָא קחצי ול : 0%

 . . < : קחְצי ּה רַמָאו ב

 קחצ דרה ו ושע רכְב ךנּב רַמָהַו תא ןמ | יחּובַא

 6 רמו ראמ"דע הֶלדִג הררח - ו 0 -
 לכאו יל אביודיצ-דצה אוה אופא רסס אמל דע אמ . ו

 לכמ אָדְיִצ רצ יביד אווה ןמ
 +1' לרעב ס קטוס .לכפ ככולו ,ופ 6רתכ קופל יפ .ס סנס יפ 6 א"

 "לועאו
 'בשר שוריַפ םורוטה לעב

 תקלחב רעש אצמש - , קחצי דרחיו (גל) * בקעי ךרבתנ | לכד לוסלפ סטענ ימ ומ6 "כ | 6ופי8 יפ לפ6יו ₪

 , םימכה יתפש ישר
 | ל'מכ םופולי יתס 2067 ז : ?'קו 'ןכ סולב סלםפ כ"ג 0 ןושל סותו ופוגלקכ . דרחיו (גל) : 55 סח ז 59+

 ה = 2 הסה מפ = 2 - 95  :-ויססקמ ט ספופפ סנסינ ח ל ל זמ\ . סימס
 | ו תי: סחונו .. - -% 7 . סילכד יז םמם 5; ל . אופא ימ

 דפ 3 05 ססימק וסל וטפסמכ ול דרו לם פ סוסי >  ד ד4ס וס פופולו סוס יפ ספ 0 ופי 77
 סדלמס טרדפס יפכ יקופתלו לופול ימ לע  סופתמס רַכְד לע ועמטמכ סיס סדרססד )'כ 525 סדרה ןוט) 090 ססוטפו
 םופמ קככרופ .סלמ .סניסט 'יפ * = : סנסונ סז סעו ע'ג טנכנ כקטו סע יכ וטע תפס ווקסתפ 'יפ ₪'ג) ז :סנסיגס 5וס

 לארשי ילשמ ט"ע שוריפ"
 הֶַב סאָר .טעובְנ זנוא טאָה נוא םיִלָשּורְי ןייק טֶבאַרביִ רָמולכ גַעָב .ןייז ןופ ןֶמּוקְג דוא 'דיצמ יב וָשע

 | --- איִד נּוא הֶרינמ רֶד פימ ןֶחְלש סעְד ו שֶרקִמה א ושע זיא ןָנְנאַגְג םורָא זיא בקע איוו רא.

 % יד טלייוו רד סוא רַע אָה טד וצ נוא םינפה םח ד טימ

 2 6 6 שָרַקמַ תיִב ןיא ןָנידָּב 6 לד טיס ל % 2 יש , 5 2 ו 5

 5 עֶלִא יד ןופ נוא טאג | ן טס ה יִ ןִראְנ טיפ רַפ זיא לֶלַא םכאַרְב מה בוא ריכפל אמ זייפֶש עָסיִז טֶבאַמְג



 ו ו 4 1

 ָךורְּב
 קעצי ויּבָא יִרְבד

 מבשר שוריפ
 ומכ אוה ןושל ןוקית . אופיא יט : בקעי לש ויראווצ
 ךויב םנ ל"ב שרוא'תא יויא יל אמיא דומלתבש יזיא
 לכה השע הקבר תצעבש עדי םגו ינדבועל רּהימש . חיהי

 םימכח יתפש
 : 'וכו .סינונע סמככ םמסמ לוסו ע"פכ .ןוט5 5וס קרסו
 לח לוס יגכקעווד סלק םנסו קו ל : 35 לכמ כ6ה ב
 סל לוק3 דופ קע5 ופע 'ופדוכד שנו . סיסי ךולכ סנ קוספ
 כמסו ווָּכ5 - עמטו םומעס .סז ונכקעיו סוס קס י) ססע סמ
 ךולכ סג רמ6פ כמ יככד וטע עומסכ סנסו סוסי ךולכ סנ

 ונ6 רמוככ רנכקעיס כקפ 5נודיפע ןופג .כקעי ופסבק ס'קמו וקוקמכו וקכיק יע ךינועב בוספס גוכמ

 לארשי ילשמ
 סירא ןעייג הרות רֶד ןופ נוא טלעוו רד ףוא עַפַש ווג עיפשמ
 ה ד +, 8 ּצ -ד צי -1%4-

 : תומכח עלַא
 בוא טֶסּוויְג םיִנ טאַה גוא בקע אוצ סשמנעָבג טאָה קַחצִי א

 טֶגייִמיִג רַע םאָ יֶניִלְּב ןעָווג זיא רע םוראוו בקע זיִא סאָד
 רו ןופ ןָיְבאַנְג סּורָא ראָנ זיא בקעַי זַא ניא וָשָע יא סָע א

 טֶבאַמְג וא טאָה גּוא געָיְג םִעָד ןופ ןָמוקְג ןֶא ושע זיא בוטש
 םיִא אּוצ םֶנאָז נוא רָמאָפ םּוצ שָכאַרְבִנ טאַה גוא וייַמָש יז

 םיִלָכִאַמ עניימ ןופ ןיִסָע טסלא) נוא רָמאפ ןיימ ףוא איימש

 ןשְטְנעְּב ךיִמ .טֶסְלאָנ .אּוד יִר טֶכאַמְג ריִד ּבאָה ָךיִא סא
 כ ןייד ןיַּב ךיא רשע טנא] וסב רעו םיא אוצ קֶחְצָי טנא

 שע זיא סאָד א ליק ןיא טנעק רעד םיִא קֶחְצִי טאָה וש

 אוצ טאָה נּוא ; טפאָשנולק טיִמ ןָמּוקְג זיא רֶדּורַּב ןייד רָע טָגאָז

 גּוא לוק רָמיִּבָא םיִמ ןֶגיִרְשג רֶעייז ושָע טאָה הכרּב איד ןַמּנָ

 איִוְָצ ךיִמ טאָה רע בקע רע טֶפייַה טְסְניומוא ןעָד זיא טנאז
 אּוצ רָמ איב רֶע טאָה הָרוכב איִד לאמ ןייא טְראָניִג פא לאמ

 ןוא הָכְרְּב איִד ןָמּונג אוצ ריִמ אייִּב רל טאָה דנא נא מוג
 4 ד דו - % 1 - ב 2 ד . .- -

 סאה יִנ טְגאָז גוא יִמאַט ךוא ךיִמ שָמַעַב ןטְניִרשְנ טאָה וָשַע

 ןןייַא איב טאָה בֶגְג ןייא לָשָמ ןייַא זיא סע הָכְרְַ ראָּפ
 טֶבאַנ ייּב ןיטלאה ב ךיז 0% איז טאָה גוא יִלָב יִרְעייִטַא ָּבְגַבְ

 איד ָבָנַנְנ קעווא בָנֶג םעְר איב ןיִּבאָה נוא םיִבָגִנ ןמוקנ ןינש

 אייָּב טאָה ןעָמ ּזָא טַעייִרָש .נּוא ניו נוא בָנג רֶד סייג יִלּב

 םֶהיִא טאַה ןעֶמ זַא וא יִלָּב ירי ןייַא תֶבַָנְג קעונא רימ

 איִד טאה ןַמיִס ןייא ראָפ סאּוַו וא יִלַּכ איִד זיא סאוָו םֶנְרפַג

 סאָה רע ראָנ טרפנענ םיִנ ראָנ םאָה גּא ןָכייָשָנ רע טאָה יל

 1 7 : ל % כ . ש 1 יִד ןאָמיִג קנאַּב םיִא טאָה פע םּוראוו טְנייווָנ םאָה וא ןנישְג

 כקעו מפ 5רֶק יכס ול

 יל = איִד תָבְנְגְנ אָה רט ש ןיִסיַוְו תו ןעָמ םוראוו יִלָב יש ראפ אונ ץֶנאָז אוצ םאָהיִג אָרִמ טאָה גוא יִלָב

 ו

 ה זכ תישארב

 ₪ ג והְכְרְבִאְו אוָּבְּת םֶרְמְּב למ
 זזתֶא ושע עמש שב דל ;הָיהְי

 | הל הקעצ
 ויבְאל דכאו האמ"ידע הר
 אב רמאפ = :יִבָא ינאזנ וָנְכְרּב

 וצּויִהְובַא 6 ִת
 כ אָּבַר אָחְיצ
 רַמָאְו -אָדִחל דע
 אנא לכ וףא יָנְכרב ;יהּובָאל
 לע" רַמָאְ הל ; אָּבַא

 ףוחא םירוטה לעב
 ד" 'ִכ .וסכככ61 : ומפ סנסינ םנל:ם סנסיג 'מיגכ 5ופי5 . סקככ
 56 םכככזמל ססככפ יכג וסלככ6) ויפשכק דס6 יכ ךדיסו
 5 סמל םכככ 6 ךי ןתוו ימג כיקכו . קש ת6 ךריכ

 ָ יישר
 יסמטפ סועפל יסטקכס ב סימעפ לכפ . לכמ לכאו
 לטיפ = רפסס סלפ ...היחי ךורב םג.: 'כ) כ
 יסיכסס ךכל סוכמכס . ל .םפ לטכ ל ריבס) כקעו סירס
 רמפ 16 וכ םיגסס 5לו סימעפ סז ינכקעיו כמ6כ לסת סוסו

 ךיחא

 שע שוריפ
 לכס לכאָו טָבאִרְּבִג רִמ טאַה נוא יל אי ְנָעפיִנַא

 אור יי ץֶלא ןופ ןיִסעְנַג ּבאָה וא או
 .ָּשְמְנָּבִנ םיא באָה יא נוא יחכרגוט ןמּוקְנ טס
 ןופ ןסעְננ ּבאָה ףיִא טייטש םורר טָבוירְש יש
 .עַלַא ןופ טֶגאְזִג וזַא טאָה קֶחצִ םּוראו %
 ןֶּז ראפ וצ .טֶלאוְוַג באָה ָךיִ סאו םימעטמ
 וכ ףוא פנ ןָסַע סע ןיִמ טכוז ראפ ָךיֶא ּבאָה
 םורד טֶּבייִרָש יישר .ןייז רע לאו טשנעָּבְג היה
 ירכ ןייז רע לאו טשְטְנעָּבִג טגאוג קָחְצִי טאָה

 : ןראָנ טיִנ לאָז בקעי ןעוו א ןגאז טי ל עמ +
 ב איר ןָמּונְג טיִנ רע טלאוו דָמאָפ ןייז
 םיִ טאָה נא  ןעווג םיִּבְסִמ קֶחָצָי ט טאָה םורר
 יִרבְד תֶא וש מָשַּכ (דל) ; ןֶסיוו ןייזטימ טשֶטְנעָּבְ

 ךייז ןופ רייר איד טרעהג טה ושע זַא וא כט
 תוכְרְּב איִר ןַמּונְג אוצ ,טאָה בקעי זַא רָטאָּפ
 ןְניִרָשנ רש טאָה דאמ דַע הרַמּ הָלּודְג הקעצ קעציו

 מל ימאי סָרָטיִּבַא רעייז נוא אייִרָשְג סורג ןייָא
 ינָ פג יננְּכ רמאָּ ןייז אוצ טנאזנ טאָה רע נוא
 ָה רמאוו \ הל :רַטאָפ ןיימ ךוא ךיִמ שטְנַעָב יב
 א רַעְדְגרְּב 7 המרמב יח אָּב טֶנאְזג קָחָבי

 ו
3 

 יש -- וו רש כמ הדי דדייצ = רילודק ןימ פלאג פא קי וא לשמג רד גיי שנא ןשרג



 מאיו ול בָניהַמְש ה
 ויתרה נה = ינמחו
 ביִסְניִתּוריִכְּב תַי :ןינמז
 יִתּכְַּב ליבק ןעּכ או
 יל תקבש אָלָמ ר רַמָאְ

 אתכרב

 .1 תטינ דק יכנפ אית

 םירוטה לעב
 'נו כקמי יככ | ומטיו ךדיס\ .ןיד 'סמכ '3 . סמכמק \(ס9)
 : סמלמכ .וינכ /ו6כ סמרמכ .ויכ6) סכ סוסמ ליכסכ סמרמכ
 וומש . סנס ךפללכ ךמע לע . ךתכככ קיו 'סמכ 'כ . ךפכלכ
 סק5 'םמכ 'ג .יתכְכּכ (וכ) : ספם סלב : ויככ3 סיס סכלנס
 ס"כקס . יפכככ 5 יפיול | , יתכלככ ת6 6 םק .יפכרכ
 בקע 6כיו כיסכדכ ןוכודס ככמ סולכ כסמ סנו ותכככ 6 סוכ

 ידשר

 : ספלסכ נ . המרמב (סכ) : (ל'כ) וסעדמ וקרב 5
 ןלקל) ומכ וס ספיפ ןוס .ומש ארק יכח (ט)

7 0 

 - תודלות זכ תישארב

 : ףתְכרְב קיו המרמְּב =

 לוליהוה י "1 0% \ 0

 ע א

 5 תלק

 בקש ומש ארק יִכַה
 יתרכב"תא םימעפ הֶז ינבסעיו
 יתָכְרְּב חקל הָתע הנה --
 : "חבר יִל .תלצא""יאלה | רמו

 עו
 םיבשר שוריפ

 ארק יכה (ול) : תוכרבל יוארש וב תרכמ | התיה איהו
 תעשב בקעי ומש ארק רשא ןעמלה היטתב , בקעי ומש
 אותו רוכב ינא יתאצמנו יבקעב תזחוא ודיש ליבשב הדיל
 ינממ  םינש .יפ לוטי ינממ תוחפ לוטיל ול היהו טושפ
 םנח ינתדבעו הברה רכש לוטיל ךיידו התא יחא יכה ןכו
 םיסכנהש ןמזב תמש ימ 'פב ונינש ארתב אבבב ןכו הימתב

 םימבח יתפש
 לככ 690 כ"כ סיסי ךולכ .סג כ'לסד מ: ()"2רסמ) סומטפ
 ש'ממ .כסוכמ 6וסש ₪ :  סוסי ךןככ יטמ כ')6ד ] : וקרכ

 ךפמ סמל סמוסנמ . ינכקמל דיתע 6וסמ .ופוס ם'ע כקו ומכ  סרקג ךכל קמע סקס'ם יס6  יכס.'(טכ
 %ודנ ינפ> ןפק" ימכככס יכ םי ןוע סממ מש קסלי

 סומעפ יקכגע ספפ דרסו ר5מ יקווס ךככ כמש חקל יסלככ 6 ול כמס ךל ספע סמ ויכס ול רמ6 .
 . ינבקעיו : סיסי ךולכ .סג וסְכב כוכב ויסכע ןודס

 מע שוריפ
 ןָמּונְג וצ טאָה נוא ּדָמְכְִב קו הָמְכִח טיִמ מס
 בוא יִכָמ טנאָזְג ושָע טאָה רֶמאַנ ל 1 הָכְרב ןייד
 ןָמאָנ ןייז פו ןראָוו זיא םַע, בקמ ומש יס םּורְד
 רּוָמ רָּביִא טְנילקיג ףיז רע טה םימעפ ה ינבְקע בקש
 רע, טאָה הָרוכְּב ןיימ הקל ימדכּב תֶא לאָמ אייווצ
 רָע טאה דָנוצַא יתכרב חקל הע .הָנְהְו ןמּונְנ אוצ
 אָמּוחְנִּת שֶיְרְמ רַעָד ,הָכְרְּב :ןיימ :ןמּוננ :אוצ
 םוראוו ןקארש רד קחצו ףיז טה סאו טּבייִרש
 ןייצ ךיִא ּבאָה רַמאָמ טכאְרְמִג ךיז טאָה רע
 סעְר טָשטְנעָּבִג באַה יא .סאמ ןאפג הריבע
 טאָה וע זַא נוא ןטצלע םַעְר ראפ ןוז ןטְסֶנְנּו
 רָביִא טְניִלְלג טאָה בקעי ןעיירש אוצ ןּבוהנ ןא
 סאו טִנעְרפִג קֶחֶצָי םיִא טאַה לאַמ איווצ רימ
 ןיימ טנג רע טאָה ןאָטְנ דיד עָד רע טאָה
 טנאְזג קְחְצְי טאָה ןֶמּוננ אוצ רש םאַה הָרוּכְּ
 ּבאָה ףיא ןעווג רעצְמ ףימ ףיא באה ףורד
 וו ןאָמְג טכעְר םּוא רַשְּפַא ּבאָה ךיא טכארמנ
 רע ןוז ןמצְנעלְק ער טטנעַּבִג באה יא
 באַה ךיִא וא ךיא רעַה דנוצַא 4 ןְלָע עב ן ןופ

 טשטנעבג רע לא 1זַא טשטְנעְבג
 = ץיא רומ אוצ דייִשִנ פֶא טְסאָר אור הנ לע ראו ראפ אַ טנא טאָה רע נו

 ,יִסז 0 קעלמ .ומע  ליסתס | סחיס לדס יתיכפו
 םלוכ ל

 ינמכסו ,ךופנרסמ םו\ ןמכו כלו יגבכס ומכ\ ופוגכסכ
 לארשי ולשמ

 סאו ןיבקעי ןשטנעּב טלאּווג קָחצְי מאה טלעוַו רני טיט טלעוו

 םמוק רוכְבַא ויִא וש :נוא וָשָע זיא סאָד זַא םֶנייִמְנ םאָה רע
 םֶחיִא ליוו קחְַי זָא טנעק רד טאְה בקע נוא אבה םָלּוע םיא
 2 זָא טְנייִמְ ָךאָד טָח קחי םּוראְוָו אָבַה םָלוע טימ שמ ןְּ
 גיִרְביִא .ןפוונ ןיבקעי איב הָכְרְב איר זיא רוכב רָד ושע ווא
 אלי רָעי טעוו הָרוה טיל רע טסּוויַנ ָךְד טאָה רַע סורא
 םיִא לא רַמאָפ רֶד וא .טלאומ רע טאָה אָּבַה םלע ןיָּבאַה

 טֶנאָז בוא ןעוְנְג 'בָשמ 3קעו ףיז טאָה הזה סל טיִמ ןָשַמְנב
 באָה ףיִא ושַע ויִא רָע איוו ייל ןושל םעָד טיִמ רטאפ םּוצ
 א ֶנייִמְג ךְ טאָה קָחָצְי וא הרוכב אד ספוק ראפ בקלי
 טפיקנ אה בקי וא טכארְמנ דיז דע טאַה ושַע זיא פאָד
 אָבַה סלע ןובקעו םמוק רו רד בקע וש יא .הָרוכְב אד
 שמנע בב בקע זיא "הזה סל טיִמ ןשְמְנַעַּב םעָד ךיא לעוו
 דע ו טָנייִמְג טאָה קח גוא .הָוַה םֶלְש טיִמ ץיִראָוְג

 יש ךִו טאָה רע םּוראוו הזה סל םיִמ ושק טשטנעב
 ןָמּוקְכ זיא וָשָע זַא םעָד ךאְנ רוכב ויק םיִנ זיא וש 2 זֶא םֶמּוויְג
 םיִא פָה קָחְצַי וא ווי רעירפ זיא בקע זַא טֶרעַהְכ טאָה וא
 סוצ ןַמּוקָנ םָפְס זיא .בקעי זַא טֶנייִמְג ושַע טאָה לק עב
 א םֶנאַזְג םיִא לטאה גּוא ןיסע כאב םיִא טאָה נּוא דַמאפ
 יִאְרְְּב טאָה יִטאָט רעָד טאג 2 טאָה :בקשי תא חַע
 זיק םיְנ זיא .רָע םוראונ משמע הוה סלע םיִמ יבקש
 דק "פה הָיָה סלע אג ןאָמְג באב רי ןונשפ אה -

 ה וא יטאמ ךיא ךיִמ שסְנעַּב אייִרְשְג רָטיִבַש םיִמ ןָניִרְשג
 טיג 2
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 יתַתָנ ויִחָאייָּכְ"תַאְו ל ויתמש
 ויִתְכַמְס שריתו ןֶגדְו םירָבַעְל ול
 : יִנָּב השעָא המ אופָא הָכְלּו
 הָכְרְבַה ויִבָא"לֶא ושע רָמאיו ="
 יג" יִנְכְרָּב יִבָא ךל"אוה תַחַא
 ןעיו *:ָךְבַו ולק ושע אשי יִבָא
 הנה וְלַא רמאָיַו .ויִבָא קָחַצי
 לטמו ךבשומ היהָי ץֶרֶפִח ינמשמ
 הָיִחִת ףְּברהילעופ :לעמ םימשה
 . סק ןירדסנס סכרכס , ע ןידדסנפ עריפו אך

 .תודלות זכ תישארב

 יפי רי ןה שעל רָמאיוקחצי ןעיו *
0 , 

 יי

 ּהָל = תיִבָהְי יהא
 רמו רוביעו ןידבעל
 הָמ ןעב לו ּהדעס
 . רַמָאַוחל רב דיּבַעא
 " אָתָּכרְבַה יהּובָאל ושִע
 אָבַא ָל איה אָדַ
 אָבַא אָנַא ףא יל רב
 :אָכְבּו הלקושעםיראו

 יקיבָאקָחְציביִתאְוטל
 אָבּוטַמ אָה ּהָל רַמִאו
 ְךֶבְתומ אָהְי אעראד

/ 

 אָימְשִד | אָלְממ
 ית ךֶּבְרַחלעו מ : אָלְטלִמ

 םיבשר שוריפ
 םיטעומ םיסכנ . ונוזי  תונבהו :ושריי  םינבה ןיבורמ
 רמוא ןומדא . םיחתפה לע ולאשי  םינבהו ונוזי תונבה
 יחכ ערוה םיבורמ םיסכנב יחכ הפיו רכז ינאש ליבשב יבו

 םימכח יתפש
 סממ יקופ6 ./ : "וגו ול סליגס סנה | ינקדכעו וילחס
 תוכופ5 ית ליטנד ןכ6ס ינמסמו סומסס לטמ לוע) רמסנמ
 25 - סיכוטו סינמס ויוסי ךפכ5כט פורופסו ספוכקסט רסס
 ןלמכס ןמטס .סוקפמ סוקמס סוסיט סוקמס לע .לעס) ןפכ

 המ . םידבעל ול יתתנ (זל) : הימתב םיטעומ םיסכנב
 ךתנמוא . היחת .ךברח לעו (ט) : ובר הנק דבע הנקש
 ..  .ךירא .ומּכ . דירת רשאכ : ךנייז ילכב תויח דצ תייהש

 : יישר
 5"ס) ל5סי\ ומכ סטכפס ןוש . תלצא :יל סכמסכ
 לוקו ליס םיעינס וז סכלכ .ריבנ ןה (5) : לו
 ךל תנעומ ספ ול כמ6 | 006  סנוטלכ | סתול ספוע
 ויקממ .רוכג .ימסט סֶס ופמ סוסככ סנקס 06 סכלככ

 : ך) קועעל סמ םקנפ ספיס סיס .השעא המ אופא הפכלו : וגל סנק דנע סנקפ סמו ך)
 םומכס (ג ב"ם) סיס סנמטס סונקמכס (גי לכדמכ) ומכ סימס ןופ> סעטפמ וז 6'ס . תחא חכרבה (₪ל)
 . "וגו ץראה ינמשמ (פ) : לככ

 לארשי ילש
 רַמ טמעָשג ָךיז טאָה רע םּוראוו הָכְרְּבַא ואָפ פאוו םנאזג יִנ

 - 5% 0 ד .' ד ךד:- ₪ ד ן זי

 ראפ טְכאַמְנ ךיז רע טאָה רָמאָּפ םעְד ראָפ םּוראוו רָמאָּפ םעָד

 סאוָו טיָנ טְנאָז גּוא ךיִמ שטְנעָּב ןניִרְשג רע טאָה םּורד קיִדְצַא

 תָבָנְגִג םיא אייִּב םאָח עמ ןַגיִרשְנ טאָה נג רד איוו טקנּופ
 1 . - ד שי שי. ד 5 - 2 1%

 רע א ןיסיוְו םיִנ לאז ןעמ ילְבִא ראפ סאו טיָנ טְגאז גוא יִלּכִמ

 בקַעַי זא ןיוָשָע וצ םֶנאָזנ טאָה קָחְצְי זַא םעָד ףאָנ כָעַא ז8
 וָשַע זיִא רע זַא טֶגאָזג טאָה נוא טפאשנולק םימ ןַמּוקְנ זיא

 םֶלש מיִמ ןיִבקַעי טשטנעכג טאָה קחצי זא טניימנ ושע פאה
 ד 0 א : וו די ך דוני תו ירשה ד

 לע שי ךנלסכ ופכ . ךברח לעו : (כ'כ) ןוי לט ע ס'סינטוס וז
 ט'ע שוריפ

 דאי טרפנענ  קחצַי טאָה קיצי שב ולו :הָכְרּב
 ייתסש ריבג וה ושע אוצ טְנאָזִנ טאָה רָע נוא יִשל

 ריִ רָּבִִא ןאָטְג םיִא ףיִא ּבאָה ראה ןייא ןונ דל
 רָדיִרְּב .עָבייז .עָלִמ וא סידבל ול יחחג וי לכ תְֶ
 שריְִ ןהו טכענק אוצ םיא אוצ ןּבַעְנִג ךיא באָה
 .ָךיִא ּבאָה .ןייונ טימ נּוא ןראק טימ | גוא ויס
 וצ נוא הו יח ויפ ןֶנעָל רעָטְנוא מכאמנ םיא

 אוצ .ןאָמ ףיא לאָז םאוְו ינג הש ה הצע ןייא ןּבַעָג ריד ףיא לאָז איו) רַמּולּב איוו יופו ריד
 = עב זיא יִגָא ל אוח תפא הכרה רטאָּפ םוצ טגאָזְנ ושע טאָה ייגָא א יִשָנִרַכאַ - (חל) :ןוז ןייָס ריד
 ..ולק וש אָאִמ רעָטאָפ ןיימ ףוא ְךיִמ שטְנַעָּב יג יִנֶפ פנ .יִנכְב רָמאָפ ןוומ ריִד וצ הָבְרְּב ןייש ראָנ
 קחַצְו טאָה ולא רמאינויבא קחצי ן (טל) : טנייווג טאָה :נוא לוק ןייז  ןבּוהְנ ףוא ושע טאָה דש
 - ןופ טייקיטעפ ןופ ןונ ףבשומ היה ץֶרֶאַה יממשמ היה םיא וצ טנאזג שאה רע גוא טְרכְנָעִג ראפ ןייז

 = .דגס לע מו :ןבוא ןופ למיה םִעַר ןופ איוט ןופ נוא למ סיטשה לפמו גנּוציז ןייר יייז לאַז רע רעה |



 ֶּי

 י/

 ושע רַמְנּו אמ + - וצ |

 חֶלְפַת וחש |
 יִהונְּב ןּורבעי ד

 אָתָירוא יִמָ
 לעָמ  ּהָריִג

 לע בקעיל בבד
 ּהָכְרִב יד אָתְּכְרִּב
 צל רמו יהובָא
 ןוברקי ק ָבְלְּב

 לקו אבד יִלְבָא
 !  יִחֶא בלע 2
 הקברל אָוחְתַאְ במ

 תי
 טס פנפ וט5כ טיכו את

 יישר
 פ סתדמע .(ג ללקזסי) ומכ '3 קוס סוקמב פוקפ
 : סקוסכ53 ססוסכ5 לע (| סומט) סככלחנ סכככה
 (סנ סיפסת) ומכ לע ןופ .. דירת רשאכ היחו
 סיסיו סלוקס לע לסרטי ולכעיסכ .רמולכ ימוסכ דוס
 םקרפו לטנט סוכרכס לע רעמלס) ם ספ ןומתפ | ל
 ועמסמכ .יבא לבא ימי וברקי .(90)  :'ונו לכ
 י ש סמפ סמכ) ל"מו צ 535 תס מ ש-)

 ם'ע שוריפ
 דַעָר ףיר ּוטְסְלאְז ררעווש ןייד טיִמ נוא המ
 ןניִד ּוטְסְלאָז רֶדּורְּב ןייד נא דובעת ףיחא תא ןֶרַעָ
 טסעונ וד זַא ןייז טעו סע וא דירת רשאכ חנה
 ףוא-ןייז רבוע ןלעונ לארשי איר זא רַמולְּ ןנאָלְק
 אוצ .הָּפ ןוחתפ ןייִא ןֶּבאָה ּוטְסַעו הָרּו רַעָר
 ריִד ייַּב טאָה רע סאּוְ) תוכְרְּב איד ףוא ן נאָלְכ
 וטָסְלאְ לאָמְמְס ָרְנַעָד :ףראוצ לעמ ולע ףקרפו מוג

 : ולאַה ןייר פֶּא ןופ ךאָי ןייז ןַפְראָו פאָרא
 טְסאַהְג טאָה וָשָע נוא בקע ו יָשָע םוטשנ (אמ)
 הָכְרְּב .רָר 'ףוא ייִָצ וכרג רעֶא הכה לע בקעו ףואו
 וע רֶמאּו טָשֶמְנִעְּבִג םיִא טאָה רָמאָפ ןייז סא

 ןצראה ןיא .טְכּאַרְטִנ ָךיִז טאָה ושָע נוא ונמ
 ןופ גַעַמ איר ןְנהַעְנְג ןלעוו סע, יבמ לָבַא ימי וברק
 ןיימ זַא רֶמולְּב רָטאּפ ןיימ ןופ טייקיריורט םעָד

 לַעְוְו יח בקיא הנר ןבראמש טעוָ) רעָטאָּפ
 ןיימ ראפ רָּבִא בקעָי רַעְדּורּב ןיימ ןענָיגראה יא
 םּוראוו ןניִנְראה טיִנ םיִא ךיצ לַעונ ןֶבעְל סרַמאפ
 דגו (במ) +ןייז רַעַצַמ םיִנ רָמאָפ ןיימ ליוו ד
 טְנאָזְג זיא סע :נוא לודנה ּהָנּב ושָע ירבד | | א

 5 דייָר אד ה חּורְּב הקבר אּוצ ןרא
 אָרקִתִו חַלָשִת ן

 | | | .תודלות זכ תישא

 רשַאַּכ הָיְהְו דבעִת ךיִחֶא"תַאְו
 ; ףאוצ לעמ 1 לע תקרפו דירת
 לע בקעי"תַא ישע משי
 רַמאיו ויבא וכְרְּב רשא הָכְרְּבַה
 יבא לָבְא למי וברק ובְלְּב ושע

 דנו = : יחא בקעחתַא הגְרַהָאְו
 .לֶדְנה ּהָנְּב ושע יביא הָמברְל

 971 טֶלק

 "החלטתו
 . םוכרב ושפ סטפיו

 םימבח יתפש

 בויס סוקמס לע סרומס כ"ט ךכטומכ 5)ו ךכטומ רמסנט וסוו
 : ןכפס ינמטמ םכרככ לקפו 5 ןכיִכ 50 ספק כ'6ד סש
 לפ סוכרכס בקעי) קחני ןקנמ מג 5% ק'5ו (ן"לסמ) פ
 ןודכ עמשמ .סיס)5ס )מ סיסנ5ס ךל ןתיו כיקכד )"יו לנס
 סטע 55 סו 5 עטר סיספ פ'ע5 צ : "וכו יולכ ספ6 סלע
 סיסכ סו ויכסכ דוככ וכ :גסו) סיס יכ ןיכס 6 רעלמ םסיס

 סמ 9 דגוס עדוקס סולכ ..הקברל דניו (סמ)
 לארשי ילשמ

 םיִא זיא רוכָּב רֶד זיִא רַע וא טנאזג ָךאָר פאָה רע םּוראוו אָּבִה
 םיירפג ךַז פאָה נוא ץֶראַה םעָד ףוא ןיִראווְנ רֶגְניִרְג ליִסיִבַ
 ושע זא ץקסצי טנאזג םאָה בקעי א טסּויִג םיִנ טאָה דע

 ויק ןוש ושע זיא ןיבוקעי אוצ הרכב איד טָפּוק ראפ םִאָה

 : הֶזַה םָלַש םיִא טמוק םִיָנ רוכב

 םיִפָע רֶבַת יז .אייָב ןיָפּוק םֶלאוָוְנ םאה רָנייַא לָשֶמַא ָךאָנ
 איִד ןיפיק רַפ טלאְווְנ טי םיא טאָה רֶָבִח רֶד גּוא ָךאוא

 םָסואיִמ ראפ רָבַ םעְד פאָה גוא ןעווג בָשִיב יז רע םאָה ךאז
 מָה נוא ךאז איִד ןיִראוָוג סָאְמְנ רֶבַח סעָד ו יא סע יב ךאָז איִד
 רַעְּבְראָּפ ןייא גצ הנק רַד ןֶנָנאָגְנ זיא טק ראפ ךאָז איָד םיא

 זיא גוא ןיבְראּפ פא איז לא רע ךאָו איִד ןיִבעְנִג םיִא םאָה וא
 < | םפוקנ ךאז איִד םיִא אייַּב טאָה רַע םאוָו רֶבַח ןייז וצ ןַמּוקְנ
 ' רֶד טאָה דָלַעְנ גיִנייוו ראָפ ךאז אי טֶפוק ראפ םיִא טאָה נּוא
 גוא טפיקג םיִא איב איז מאה רַע ּוָא ךאָז איִד טנעק רד רבְח
 1 0 . - ב ד 0 - 4 5 א - יה

 יִנגייַא איִד זיֶא םאָד בא ןיִבייִלְג טֶלאָווְנ םיִנ םֶראּפ ָךיָז פאה

 פח רע פאו ךאז ןיימ זיא םאָד בוא טָכאְרְסִנ ךיז טאָה רע אז

 תַיְִת ןיראָג פָא טקראדיִנ יס רע םֶה סאו טָּפוקְ ריִמ איב
 יִרָדְנַא פאָר ריִמ רע לאו דָנּוצָא נּוא ןיִפיק ריִמ אייּב לאז וא
 ךאז איר םיִנ ליו) רֶע זַא ןיפוק ראָּפ ריִמ לאז נוא ןיְראָנ לאמ
 = :שקניפ ןיפוק רפ םיִא לא ךיִא ןַסְכנ ךיִמ רע טאַה סאְוָו ָךאָנ

 בקעָי וצ טֶרעְלְקג טאָה ישָע . ושַע םיִמ ןעוג זיא יִביִלְמִב םאָד

 - וצ הָריַכְב איִר טָפקְנ פאה רע וא ראפ םעְד טנאָזנ םיא שאה
 מאה 2 עי סכאַרמְב וזא ָךיָז רע ₪אַה טנאזנ סוא טיִנ טאָה רע
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 נןא סם לוק ןיימ ןיא םִעְנ ראפ אזו :וימ יל מש |

 תגדלות זכ תישארב 208

 יחא תַמח בוש תיירשא

 תֶא הכו ףממ יחיא בוש
 < ףיתחקלו יִתְחְלשְוול תישעזרָשא
 םוי םינָש"ג לָּבְשֶא המל םשמ
 הקבר רמתו טנדַחֶא
 . כ' טוס לכממ 4 א ת

 םיבשר שוריפ
 לובסל לכות אלו ךרפב ךב דובעישכ יחישב תקרפו .

 םימכח יתפש
 ויכ6 קלי ינועַּב ןטנכ פונכ פופר וכ וטע םרוו רמסנס ספפ *

 4 ןימוסנת וכל לוס םכדמס יפ) סג 600ו ק'6ו 'וגו
 % 3 וגיפו ןימוסנפ '5 םוסכ טרדמס 'למ םרפ) נסב 3 ס"ס
 ןולו ךסגוכסכ קוכככס לע ססנקמס וטרפ) ?כופ 6 0

 : סיטעופ . םידחא (דמ) : ךסנולסב
 לולע ווכק וינכ ספ

 ּהָנְּב = בקעיל. אָרקתו חל ;שחו
 ושע הנה וילא רמאתו טקה
 * ? =: הנרחל .ףל  .םחנתמ יהא

 םוקו ילקּב עמש יִנָב התַעְו
 : 'הָנְרִח יחֶא .ןֶבְלְַלֶא הלר
 דע םיִדָחֶא ימי ומע בשוד

 : . לכשא המל (ספ)

 ישע - תש

 םּוקו :יִנַמ לבכ יִרְּ
 א ןָבְל תו 0 לוזא
 -- .דמ > + רָסְל
 דע ןיריעז ןימזי המ
 :ףוחאְדאָתְמיִח בּותיד
 אזנור בּותיּד דע המ
 , שנת ּךמ 0

 "דעה;

 קָחצי"לא ל
 ומ יתצ
 קחציל 0

 ולע

 ישר
 סוסלס לע ספ . ךל םחנתמ : וכלכ .לסלסמ וכעמ

 צא

0 

 | תוק תַחְלָפְּ אב
 ארי ּהָחּ בקע .
 א אָה הל תֶרָמא
 4 וחא
 ₪ 7% ו

 -הָכ :תחבע יד תי
 ' ְְרֶּבְדֶאְו 0%
 . א לָּבְתֶא המ ןמּתִמ

, 
 , גרהי אוח םג ךתוא גורהי םא . םכינש םג (המ) :

% 

 < ש'מו . = ךנלסלו ךל לכנססל םכס6 .סכטממ ופסל
 סימוסנפ לש סול ךולע .סקפ) ווניעכ קמ ססס לככ
 . סוכככס לע סוס ספנסמ  ק סימונס ןוסל .וסומס יפלו

 םיסס

 סטוס) סנקמס קרפב סרופמש ופכ וקומי - סווכס סטכנסנ| ס3 סקלמ םדקס קולו ךונְלָסיו וילכ ודמעי
 טע שוריפ

 םיִא אוצ טאָה איז נגא לא רֶמאו ןוז ןמצנעלק
 רֶרּורְּב ןייב רה ףל סֶחְנתִמ ףיִחָא ושפע הָנה םֶגאָזְג

 רַעְד גּוא .(*יי ושי ףיד ןֶנעְגְראַה אוצ ףיז טאְרּב
 אוד טְנאָזג םיִא וצ איז טאָה א טְּייְִש שָרְדַמ
 עְנייז ןיא ןְּבְראְטשנ ג גאל םיִא אייָּב ןוש הי
 סּוכִא ריד ףוא ןקנורטנ וש טאה רע נּוא ןגוא
 רע ּויָא טשּפ רָטּושאָּפ .רעְר נוא םיִמּורְנה 8

 רע םָאוָו םעָד טיִמ וכ אי רש יז טָסייִבְט
 ינב דְנּוצַא נָוא הממ

 ריר ףולטנ א ה יִחֶא ובל לֶא ףל חרב ףוא איִמָש |

 קת גוא ישע תנשוו (דמ) : ןְרָר הו ָבְל רֶדּורּב ןיימ וצ |

 טע שוריפ

 איִיָּב טָסְלאָז ּוד רולְּכ םיא טיִמ ןציִז טְסֶלָנ וד

 . לכוקס (5פ דמפ) . סכינטמ .סלוכב
 וטנלקס סספו ךינע סוקי סס . םכינש .םג : יתנכב יסלכב רטסכ רמ5 כקעיכ ןכו .

 | תַמָח בושת רֶשֶא רע גַעְ :וְנִייְוְו םיִדֶָא םיִמָ ןמז םיא

 : ור ןופ ןאָצ רע ןרעק רֶמיוַנ טעו םָע יב
 " טעוו סע ויָּב ממ ּרחֶא ףא גוש דע (המ) : דּרָּב

 . תא תנו ריר ןופ ןֶראָצ סֶרָרּורְּב ןייב ןרעק רֶדיו
 אגוד סאו ןֶסעְג ראפ טעוו רע נוא ול ישע רֶשֶא
 א לע .םֶשְמ ךיִפְחְקְלּ ִּתחַלָשְ ןאָטְג םיִא טסאְה

 םּוראו) פל ןטְראָדְוּופ ןמע ףיר לעונ נוא ןקיש
 טעו ריא רָמּלְּ ןֶפְראּוו רפ ןרעְמ ךיִא לאָז ל
 יא ןיא עַרייָּב ףיוא דַחֶא םוי םֶכיִנָש םַג ןֶּבְרַטש

 = תקבר וא 8 הקבר סא (ומ) יפי יפ) גאָט

 שי +

 5.1 דָח אָמ :ןוכיורת
 הקבר תלמה

4 

1 



0 
 = המה תפס
 אָתְהא - רקעי יס
 ןילאְּכ הֶאְתִח תַנָבמ

 ו
 המצביע
 ּהָתָי .ףירָבּו בעל
 אָל ּהָכ רָמָאו הדפו
 תֶנּכִמ .אָתִתִא במ
 ליזא םוק ב + ןעְנְּב
 תיִבָל = םֶרא פל
 ְָּפְִד אָחובָא לֶאותְּב
 אָתְתַא ןכסְמ ףל בסו
 אָחּוחא .ןֶבָל תב
 יבש .לָאְו ג > אד

 שה ל
 תַשָנָכְל יִחְתּו עס

 םירוטה לעב >  ןיטבש
 ככמי) ריפפט ספ6כס סנעק ף"וק . ייסכ יתלק (ש) :ס₪

 יישר
 .הנדפ (כ) : ייסכ יפסספ . ייחב יתצק (ט) :(>
 סכית לכ לסופנ קי .לאותב חהתיב : קפל ופכ
 ספוסנ ס"ס סל ליטס ך סקלקפנ ך'מ) סכילמ

 טיע שוריפ
 יד ןגעו) ןופ תה תב יס ןַבָעַל ןיימ ןיִא תְסּואיִמ
 הָלאָּכ תַח תְִמ הָשֶא קני מקל פִא תה ןופ רָכְכעַמ

 רָמְבַעָט איד ןופ בייוו ןמעְנ טעָמ בקע בוא
 גוט םאו) שייח יל הָשל עָניִזאָר יִד איוו 1זַא תַה ןופ
 טָה קָחְצַי נוא 'וכו קחי ירק א :ןֶּבַעָל סוד רימ
 וצי טשַטְנעְּבִג םיִא טאָה נגצ בקעו אוצ ןפּורג
 םיִא וצ טאָה נא לרֶמאַו טּפּאשִג םיא טאַה נוא |
 טיִנ טָסְלאָנ .אוד כ :תוננמ הָשָא חקה אל שאז

 : ןעְנְּב ןופ רֶטְבַעָמ איד ןופ הָשֶא ןייק ןמעָב
 םֶרֶא ןדפ ץיק ייג פרא התפ דל ףוא ייִטש פק (ב/
 רָטאָּפ רֶד לָאּותְּב ןופ זוח :םוצ מא יִבַא לוב הָתיִ
 פא יח ןכֶל תּונְַמ הָשֶא שמ ל דקו רמגמ ןייד ןופ
 איִר ןופ ביו ןייא ןטְרא ןופ ריד םַעָנ וא
 : רָטומ ןייָ ןּופ רַעָרּורְּב רעד בק ןופ רָמְבעָט
 ףסא דר םאָנ רָניִטְכעְמְלא רַעְר נוא .

 ןרָפְכּורְפ ךיר לאָז רע נוא דרפצ
4 

 חכ :םייִח

 וג

 תורלות חכ זב תישארב | 0

 = "יסא תח תונֶּב ינפמ ייחביתְצא ספ תא
 תחיהתוְנְבִמ .הָשא בקעי חסל
 יק הָמְל ץֶרָפַה תונָבִמ הֶלְִּ

- 

 279 מכ

 בקעיילַא קחצי ארק
 --אְל ול רמאיו והוציו ותא דרכיו
 םוק > :ןעְנְּכ תונְּבִמ השָא חקת
 יבא לָאּותְב התיּב םֶרָא הָנְרּפ ךל

1. ₪ 

 תונְּבִמ הֶשא םשמ ךל"חקו ךמא
 -רֶבִי ידש לאו * * ךמא יִהֶא ןֶבל
 להקל תיִיָהְו ךבריו ףרפיו ךתא

 םימע
 ארית 'ק

 םיבשר שוריפ
 < המכה ךרד . בקעי הקל םא (ומ) : םדח ילאונ ידי לע

 םימכח יתפש
 סכיק לכ לקוד ו6) ך : סיפוסנפ ל> סוכ לע וסכפ) ךול
 ומכ פו5כ6ס\ תומוקמס פומסכ ףקוד 526 סו לכ 6₪5מ 5גד

 ידש לאו () : (גו תומבי)
 לארשי ילשמ

 הָרְוכְב איִד .טֶפוקְנ ריִמ איִַּב אה נוא טֶראָניג פָא רָעיִרפ ָךיִמ
 פיא טאַה רע זַא טניה אָּבַה לוע ליוו רַע א ןָנְנּורְדְג ךיז זיא
 תָרוכְב איִר ריִמ אייּב טפוקנ מַה רָע זַא ןיִטאַט םָד סֶנאָזְ

 ושע זיִא רָע זַא ןָנייִמ לאָז יטאט רֶד טלעָמש ראפ ךיָז טאָה גוא

 ישע םּוראוו הזה םֶלּוע טיִמ ןשסְנעַּב םיִא לאז יִטאַמ רֶד יִרְּכ

 סע וא רוכב ןייק טיָנ ןוש זיא רע םּוראוו הָּוַה לע ךאָד טמוק

 -*ו כ ד ד ד צ = + . - . תליחה טפוקג רע טאה פאוו ךאנ הזה םלוע ליוו רַע וזַא זיא

 = ַליִחִת ןֶפוק לא רָע וצ רַד טייִניִנ םיִא מאָק רעו הָרוכְב איִד
 ָח פאָד לאַמ ייווצ ןיִראָג דָנוצא מ לאָז רע גּוא הָרכְּב אד
 טסייח רע (סימעפ הז ינבקעו בקו ימש אל כה סא ישע

 : לאַמ אייווצ ןיראנ ךיִמ לאז רע בקעי ןעַד
 ז 0 = 0 ד "4-

 תָכְְּ אף . וכ ותוא דרב בלע לא קחי אָרקיַ
 ו ו א של ל פולו ריסט

 -םה נוא בקעי ּוצ ןפּורג טאָה קָחְצָי ֶהָרְבִאְל םיהלֶא ןַתנ שא
 2 7 4 * ד דזה דד: < מץ

 7 דד: . ו יך ..'ירצ + 7: . אוצ םהרבא ןופ הכרב איד ןיבעג ריד לאז מאג םָשַטַנעָבְג םיִא
 ןופ רגאל סאד ךיִ ןָניַשְרִי ןיכאמ אּוצ רֶדְניִק יִנייַד וצ וא ריד

 0 5 שק זיא . סהרְבַא אוצ ןיִבָנְג םאָה םאג סאו גנונאוו ןייד
 .. ל'+ * ד זו= פי ד ד ו -

 קת
 ל תיחו ןרעס ךיר לא גוא אד

 = ץפוכרבכ .ידמ ימ

 ל + . 2 בוא .םיטע
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 ג:

1 
7% 

5 

 ו

2 

 1 0-30 0 ד ה 0 00-70

220 

 ןיְרֶא"תֶא
 ְֶהְרְבַאְל
 הנְרַּפ ךליג בקעי"תא
 שנ לֶאותּבְרְּבְוְבְל

 ושע אר י : ושעו בקעי םֶא
 הקשו בקעי"תא קסצי דרבי
 םֶשִמ וליתחקל םֶרֶא הָנָדִּפ תא
 רמאָקוילעוצינ ותא וָכְרכְּב שא

 אל ו
 םיבשר שוריפ

 ול התליג אלו ושעמ בקעי קיחרהל קחציל הקבר הרמא
 ץרא תא ךתשרל (ד) : ןכ התשע ויחא תמיטש ליבשבש
 םידבע ויהש ןענכ תונבמ השא חקת אלש רחאמ . ךירוגמ
 קחצי ךרב יכ ושע אריו (ו) : קחציל םהרבא הויצש ומכ

 םימכח יתפש
 ןונע סמ כ"6ד ש | : ססנומס | סילככ תלק\ סנורכמ סנכנ
 ₪ ל"עכמ ססרֶב5 פכככ ך) ןפוו כ'ל6ד תה : ןשכל סטס הז
 סעו סו סנסנ) ןנממ סנטנט עמטמד ססרכ6 תכרכ 56
 בקוי 600 סכ סכזוכ ןכ6כ תעוכי) ססככ6 תכרכ 'ופ לש
 סכככ | 69| סיס .סנתמ ןכ6ס ספורוד סוטפ וונכ 65 לכמ

 , = לארשי ילשמ
 הָכְְב רֶד טיִמ בקע אוצ טָשמְעַבְג רָעיִרפ ץוש יז אַה קח
 םיִמ טשמנעַּבְג לאַמַא ךאָנ םיִא רע טאה סאוי ךאנ 'ךל ןתי
 2 1 וג ד : ד ₪ + ד ד ד ד יציר

 איִד טנאַמ רד רע טאַה םאוו רדיו נוא ָּךל ןתיו) הָכְרּב דד
 . 1 \. ּצ ד ד צ 1 דיו ד ז% , 

 שֶרדְמ רד טימ רד טנייִמְג רָע טאָה סאוו םהרְבִא ןופ כרב
 ל :ל ל . ., 1 "= צ ד ד ד דו - דצז:

 רַפ ןיִנעונ טסעד ןופ תּולָנ ןופ הָכְרב יד טניימג טאָה רע שֶנאָז

 אּוצ :ףתשרלו טגאזנ רע טאַה רַדיִו נוא . טיג רימ ןעיימש
 רח 5-0" ד ד 2 " % יש

 רד ןָיִנע רֶד ראָנ טיֶנ ךוא רימ ןעייִמֶש ראפ יד ןניִשְרִנ ןיכאַמ
 ןיִא ןְנּופְנ ריִמ איוו 1ּזָא תּולג טאַהיִנ טאָה םָהְרְבַא ּוזַא זיא ןופ

 ןייד ןופ קעוְוַא אייג םֶהָרְבַא אוצ שָנאָזִנ םאָה מאג ָךֶל 'פ

 ןננאגנ קעווא םהְרְבַא זיא ןיִראיְג ןירוּבִנ טֶסיִּב וד םאוו דָנאָל
 2 צח 2% 75 277 לס אב

 יִטְכעְלָש טאַהְג טאָה גוא דָנאָל דָמעְרַפַא ןיִא רָגַא ןעוֶנג זיא נוא
2 7 

 םיִא םאה םאג נוא ךלטיבא םימ נּוא.הערַכ םיִמ שָניִנעְגִב
 . ד ּד +? 54 . ' 5 :

 רָמְלַע רֶד ףוא גוא פכעְלָש שייצא ןעווג םיִא זיא וזַא ןיִפְלאָהָנ
 רשע ןייא ןיראונג זיא נוא הָכְרְּב איד ןיּבעַנג אנ םיִא פאה

 אּוצ לוו ךיָא בקעי אוצ טשסנעבג קָחְצְי םאָה הָכְרב רד טימ

 יא סָחויִמַא וא ןרמל רָסורְנַא לָשְמִא םיִמ ןיבע) ןוימש ראפ
 פיִמ רע טאָח הָבָרִנִ אָנ ךיִלְסֶסֶש איד ףוא ןראפנ םּורָא

0 

 .- תודלות חכ תישארב

 תכְרּבְיתֶא ףְלֶךָתִ " : םימע
 ףתשרל ךתֶא עלו ְלמְהְרְבִא

 םיהלָא ןתַנירָשֶפ ךיִרְנְמ
 ןקחצו הקשו ה ליש

 אא הכר יִחֶא יִמַרֶאַה

- 

 לן ד : ןיטְבָש

 בקעי תָיקחצי חלשּו ה
 תֶוְל םֶרַא פל ל
 לֶאּותְּב | רַּב בל

 אַהּוחא

 בקטיר מא הקברה
 ושע אזחו וי ושעו

 תי קָחְצַ יב רצ
 ןּדַפְלִּתָי חלש בקעי
 ןֶפְִמ הל בָּפַמְל םֶרֶ
 הָי ףיִרָּב רב אָתְתִ
 רַמיִמְל יָהולע  דיקפו

 םירוטה לעב
 דוד טקכט סנודג סכ ןק לודו 5 ף"וקו סמ6 'ק וסכגש פילס

 : כמי 600 סמ 'ק וסכגט לכיסס לע

 ילֶא םֶרא

 ךענכ ץרא תא ול ןתנ וללה תונורחא תוכרכב . בקעי תא

 . יישר
 תכרב תא (ד) : ךקופ ךלכי ויפמ - ןיכככסמל ש
 וללכתסו  .לודג יונ ךפעסו ול כמס₪ . םהרבא
 95' ךממ ת ךייכטכ תוכומסס סוכככ ןסוס סוסי , ךעכוכ
 בקעי םא (ס) + ךלוכמס עלוס וקולו יוגס ופופ

 ט'ע שוריפ
 מ (ד) : רקְלַעָפ ןופ גְנּולְאַז ןייא וצ ןייז טָקְלאְו
 םאָר ןָבַעָנ ריר לאָז רע גגא סָמְרּכַא תכְרִּב תֶא ל
 בּוא ּדָתַא ךתלו ריר וצ יל םֶהְרְבַא ןופ גְנּושְִנַעָּב
 ירו ץֶרָא תַא ףשלל ריִד טיִמ רָדָניִַק עניי אּוצ
 גנּונאוו ןייד ןופ דנאְל אר ןֶניִשְרִי ךיד ןַכאַמ וצ
 ףצ ןָּבַעָנְג טאָה טאג םאוָו סֶסרְבאָל .םיִחלא ןַתָנ רָשַא
 טאָה קָחָצַי וא בטי תֶא קִחצְי חלשינ !ח) :םֶהְרְבַא
 +ויָא רָע נוא פא הָהּפְרִִנ בקע טקישג קעוָנא
 < .אּוצ יִסראָק לאות ןב בל לָא םֶרֶא ןרפ ןייק ןננאגנ

 - ןֶבְל הג יא יִמרֶאָה לֶאּותְּב ןופ ןוז רעד ןָבָל
 םוָנ ול לק: סא הקבר ןופ רֶדּורְּב רעָד עונג זיא
 = א ₪ :וָשַע טיִמ בקע ןופ רָטּומ איר זיא איִז
 < בקע תֶא קחי ךרב כ ןרַעָזָנ טאָה ושע זא נוא יש

 טָה קָחְַי ו < חנפ ותא חלשו בקעי וצ טשֶמְנעְּבְ
4 

 = דל ףקרב אְִָּ
 : ךָתְרִמַל ךשע ךוכלו
 = יד הְמּובָמות ערא תי
 = םֶהְָבַאְל מ בה
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 יה

 קחי ניב בכ ב
 וש לאְג ם :יִהּובָא
 ביִסְנו לאעמשי תו
 לאָעְמָשָי תב תַלָחַמ תי
 ּהָתְחַא םֶהָרְבַא רב

 תובנד
 .35 ק"ג זי סליגפ ופפ ךליו .'י סניגפ ופפ חיו אית

 שוריפ
 םגוותחפשממ השא תחקל ול רמא םגו םהרבאל הנתינש
 המ ובלב ושע בשח ןענכ תוננמ תחקל אלש ותווצ
 תא חקלו םהרבא תכרב ינמט לזג ןענכ תונכמ יתאשגש

 יישר
 עמשיו () : טדפמלמ ספ א עדוי ניס .ושעו
 ךלכ וכ וספ .סכיו סנפמ לס ןינע> רבוסמ , בקעי
 בקעו עמב יכו סר5 .סנדפ ותוס קלס יכו "וגו קמלי
 ךנסו ןטנכ .םונכ סועכ יכו סכפ סנדפ ךלסו . ויכס 6

 טמפממ . תויבנ תוהא (פ) : ללעמשי 55 סוס סג <
 655 תויכ; סומס סיסט עדוו יניס ל5עממי םכ רמסנמ
 סיסוסכ סדוק ומעל סדעיסמ לפעמםי סמש | ונדמל
 קמפס ופולכ כקעי סיסש וכדמלו , סיס6 םויכנ ססיפסו
 דלונבכ סוס סינס ד"פ ןכ לסעמפו יכספ סינכ ג'ס ןכ
 קקניו קהנימ לסעמסי לודג סיס סנכ דיס |, כקפי
 זילק ויס ויקונסו ד'ע | יכס סקופ סדל3 סנט 'ס ןכ
 סמסכ בקפי .ס5מכ "וגו לסעמסי יוס ינמ .ספסו רמסנמ

 = תודלותתב תישארב = =

 : ןעְנְכ תנְבִמ השא חקתהאְל
 או ויִבְאילֶא בלעי עמשיו ו ליטמ

 ושע אריג" :םֶרמ הנדפ ךליו ומִא |
 קחצי יניעב ןענּכ תונָּב תוער יִּכ
 קאעמשי"לא ושע ךליו 5 :ויָבַא
 לאעְמְשְיהתַּב | תֶלְחְמְיתֶא חקיו
 דילע תוויָבנ תוחֶא םֶקָרְבאְִב

 81 אמק

 "לאו

 וישנ
 םיבשר
 התעמ אמש ובלב בשה .םהרבא תחפשממ לאעמשי תב
 יהיתש יפל ..תויבנ תוחא (פ) : םהרבא תלחנל הכזא
 יחקתו ןכו תויבנ תותא התוא ארוק לאעמשי ינבבש ןושאר

 םימכח יתפש
 טוסט ונעודוס) 52 סמ סיטקפ םי (פ'5ק) א | : (ס'פכס)
 ספכנ כסימ טיט עדו י"טרד "וו קוקכי עדו 5) ס6 עדוו
 ףקמ6 6וס סוי6 עדי 6 לכ6  ט"עו סוטרפמס יטוריפכ יסנ6
 טקנד ס"מד ספקו ב: ל'דלכ 'עו . 5רקמ לכ תוטיספס בסול
 ו9ורסיו יכגו סש טק 'ס ₪6 - םורד) יכג לוע)ו רכע כס
 :טוכוס)ו דמכ) .ו99וכפיו סקס טקנט ןווכד יו ככעו ספ טקנ
 לנעו סטו 9652 סככפמ כקעו סוס תוטכדמ יקכ 356 סכנסטכד
 "יפו סוסו כסוו סת םי6 כקעיו כיתכד .ויס תוכלדמ יסט
 לסוס 'ס 6 םוכדל ךלקו וכגו .כמ6נ ססונכ לע 6מססמ
 לש ןוכש .יכ6 סוס לוכד סע) סכלס. ילדו 705 35 סכלסו
 סוטמ דכ) רכע 620 עקנט ספמו . ןפמ לודג סיסו רכע
 תודלוח תשרפ תלפח : סעש ספולכ סיס קמ רככ סטד

 ססע 59 ילסמ ןכמ) ךנס כ'מפו ב סנס ד"י רכט תיכב ןמכלס ןפכמ ונדמלו סיס סינפ "סם ןכ לסעממ
 *פכשו ךנסלכ סינט סו ךיתונכ יפסכ .סנכ ד" ךיסדכע רמסנס סנס ד" ₪05 - ףסוי לפ וסדי ינפל ןכל תונכ

 ט'ע שוריפ
 םֶרֶא ןרפ ןייק טקישג קעונַא םיִמ טאָה נוא

 בייווא ןטראד ןופ יז ןָמַעָג וצ הש םָשָמ ול תַחְקָל
 יי. צמ םיִא ןישְמְנַעְּב עמ ןייז ןיִא ותא

 אל ןגאָז וצ םיִא ףוא טְּפאַשְנ טאָה רע נא רמאל
 ןייא ןמַעְנ טיִנ טֶסְלאָז אוד כ תּוְַמ הָשֶא חֶקַת
 בקע עמָשנ (ז) : ןַעְנְּכ ןופ רָטְכַעַט איד ןופ הָשֶא
 ןייז וצ טְרַעָהְג וצ טאָה בקַעָי וא מא לאו ויִבָא לֶא
 ויא רע נוא פא הָתפ ףלו רטומ נוא רָמאָפ
 טה וָשַע גוא ישע איב ח) :םֶרִמ [78 ןייק ןָנְנאַגְג
 תונָּב איִר זַא ויִבָא קָחְְ יניב כ תּונָּב תו יִּכ ןָהָעָזָב

 ןייז ןופ ןגוא .איִד ןיא ןֶלעְפִנ לָּביִא ןנָו ג
 לאעמשו אוצ וָשַע זיא לטמשי. א וש לה (ט) :קָחצִי רעז

 א

 לארשי ילשמ
 גוא ןרטלא זיא רע זַא טייל םאָטש יִניִז ןופ ףירָבַא ןֶמּוננ
 ןיִמעָנ וצ ןייש םיִמ עמ לא ןָמּוק םעונ רָע ןיַה ּו יִדָּכ סָמּויִמַא
 שאג םיא טאָה םנרָא טייִצא ןיא .הָבָדְנ יניישא ןיֶּבַָג םיא נוא

 רע טאָה רַטְלָע רֶד ףוא רָשו ןייָא ןיִראוָוְג זיא גּוא ןַפְלאָהְנ

 -רָצִיִא ןֶמּוקְנ רע זיִא רדניק איד ןינשָמ רפ ןייז ןיֶלייִמ ןיימ ןָמּננ
 - לע רֶד ףוא ןיִראָּפ םּורָא םיִא טיִמ םֶיֶלַּפ רע םאוו ףיִרְב םעָד
 :ףירב םעד ליוו רעוו רֶדְניִק איד וצ טֶנאָזְג רֶע םאָה דָלעָנ ךאָנ

 יכְלעא ןופ ןיִסיִה פָא זנוא .לאָז טאג טנאזנ רֶדְניִק אי ןיִבאָה , כו 5 - 0 : ו == . י :

 ירד בוא רַטאָפ םּוצ טרַפְנִעִיִג טאָה אייז ןופ רָנייַא נא םיקַסע

 ףיילג ןומעג ףֶראר ךיִא פאו קָלַח םעֶד ץּוחַא ןייז טעו ףיִרְּב
 " םעונ רע זא טאג וצ ףאָה ךיִא תָמָפ ריִמ םיִא ביִנ יִלָא שיִמ

 םעַד טי חסנרפ ןכּוז ריִמ ןֶפְראַה לאז ךיִא ןיִנאָל ראָפ טיִנ ְךיִמ
 רימ אייְב פלוו רע .זַא ןיראַה ךיִמ םָע טעו סאְיְו ראָנ ףיִרב
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 יי ה אלל יי םסיירנ עו ל = ילשמנ רד ןיריפאפ רימ טיִמ ךיז ןאק סע איוו םסייוו רעוו ןניל



 :השאל-ול וישנו * 1
 ןמיס 2 םיקופפ 4

 םיבשר שוריפ ,
 ןרהאו השמ ריבזהש םוקמב לבא ןרהא תוחא הל ארוק השמ םדוק דלונ-ןרחאש יפל . ןרהא .ףוחא האיבגה םירמ < :

 " הח ה חכ תישארב

 3 5% אביו .
 יכאלמב ןיריטפמו ..ןטיס

 - :'א א ןטיסב

 תא םרמעל דלתו ביתכרכ םתוחא  התוא ארוק רחא 0% 2

 ה ;
 ב

 -- 5 א יל ל "+

 ה 5 ספ וג
.0 - 
 ; ו ₪

. 

 ל תוזאי .ןכו| , םתיחא
 : הנעו ןועבצו לנושו ןסול ביתכדכ השאר ףיהש יפל . ענמת'
 םירמ תאו השמ תאו ןרחא

 3% ₪ ידעת

 "סו תוכס סשע וקנקמלו . םוכ ופ .ןכיו כיסכדכ ךכדב | לה רבסכ יסיו רמסכש סיס .ףסוי דנונטמ -ןפס
 םוס תוכד ךכדכ .סיכדס מ" ססמש קוכעס סמ עזב 'דע 0 3 סיס סנס 5 ןכ ףסויו וגו ףסו> חס .-

 ןוככמלו סמסס | סומיכ סוס  םוכסו .סימפנס סומיכ גפבלס ילו עבוס לש '[ סינט "מ סוללמל בקע דלכוט ו
 סנם ססמו סימלס יכונמ יכמ ימי סעמפל רמס 3קעמו

 עטפו ףסוי לפ סיספסו :ףסוי תדיל וכפלב ד"י כוסמ\ 5 0
 סיס ןיכסמ .םכיפפכו ג'ל ירס .כקעי סכס דע ךלמסמ ְּ
 יכס סנס םלפו סיפלט כמוס פוסו זיק ילס גיס ןכ /
 ןמטנ םוכרבס לכקט לסלט םדמל 60 סינט ד"י סילסמ 0%
 סוכז3 .ססילע טנעכ 55 לכ5) . סונמ ד"ו רפע תכנכ =

 סנט .כ'כ 55 ויכסמ | ףסוי םכיפ 5 יכסע סכסס |
 ויבסמ כקעי סריפפ כ"כ דננכ כ דע ז'ימ  וכויסד 0
 סקקפ סינפ יקכו ןכל .םיככ סינפ 'כ ססו ודככ ₪ | 1
 לארשי ילשמ 27

 יִלַא ןופ עו ליִצְמ .םיִא טאָה וא ןָכיִלְמיִא אייָב ןח ןיָּבאַה
 טיִמ טשטנעבג טאג םיִא טאָה רמָנְע רד ףוא גוא . תּורצ
 - 1% 1 ד . ד דצנו- ד זי

 . קֶתָצָי אוצ ןָניִשְרַי םֶכאַמְג עגיזאד םאְד םאַה נּוא תּוריִשָע

 בקעי זַא נוא . בקע ּוצ ןניִשְרְי טֶכאַמְג םאָד םאָה קָחְצְי נוא
 שיפץ 1 5 ד ד דו*

 דנאָל דמערפא ןיא ושש רֶדּורְּב ןייז ראפ קעְווַא טפְראָדְנ מאה

 טאָהיִג סאה םֶהָרְבַא סא הָנָהְנַה אי ןיִּבאָה טפראַרּב רע טאה

 , םיִא לא אג "תחיִשָע טימ ןיראונג טסט זיא רע רָדייִא

 דיס דע וובסמ - םכיפסמ . לועל וככטספ: סיקוספס
 לוע .סוקלומ וס ספפ סיטכ ל"ק ןב היס סולפמל
 סיכל ותכילסכ רכע סיכב ןמסנ יסדו 5:6 סיִנְפ ד"י
 סכעג 55 סלופס סוכז ליבככ\ ונממ סלוס ךומלל ןכל
 דגנכ סדמ "סנס - 050 וגממ ףסוי .םכיפ שלו ססילע
 ו .וישנ לע :(ןפו י'םרכ יססנמ כ'ע ,  סדמ
 ווסט תויטסכמ לע .סעסרמ ל"כ) ותעסב לע סעפל

 : תונופסכס ₪6 כג חלש (ל"קו לככ
 תורלות תשרפ תלפח

 ט"ע שוריפ
 לאעמְש ןופ רֶטְכאָט אי תַלָחִמ למשיב תַלָח
 םֶהָרְבַא ןופ ןוז רעְר ןעְוונ זיא רע םאְוְו סֶהָרְבִא ןָּ

 ןופ רָמְסַעוָוְש יד ןעוננ זיא איז םאְוו תיָבָנ תוחֶא
 הָשֶאְל םיִא ּוצ יל רָבייוו ענייז ףוא ויִשְנ לָע תויָבְנ

 4 7 בייוא ראָפ וצ

 םֶהְרְבַא ןיפ תב אאיִד ןיִּבעָנ רד לאָז טאָנ (פָהְרְבִא תַכְרַּב תֶא ףל ןתִיְנ טאג קחְצַי םיִא טאָה סאד ןֶכיַלָשא איב ןץֶח ןיֶּבַעְנ

 רץ 8 (ףתשלק ןינ 1 מ ָיִכְמיִא אייב "ןח ןיִּבאָה רטסלאז" קרע ךבידפס ראפ סע . ששר טסעוו גד סאוו ץּוחַא 'ףתַשרל ןינוא איד ןיא ןכילמיא אייּב ןח ןיבאה וטסלאז ןירעוו ןבירט ראפ טסעוו אוד זא
 : לָאְרְשַי ץֶרֶא ןשָמ טניימ פאר םֶָרַבַא וצ טגאַזנ וצ טאָה םאָנ םאוו גנונאוו ןייד ןופ דנאל סאָד +ףירּוגמ ץֶרָא

 1 ןמיס יצב

 .הָמּב םתְרמִאו היה רַמָא ָדְתֶא יִתבַהִא

 תורלוה תרטפה
 : יבָאלִמ יב לֶאְרְשִיְלֶא הָוחְירְבְד אש

 יתאנש ושעדתאו + בקע י"תַא בהאָו ההיא | בלע יל ושע חֶא"אולָהּ ונָחְבַהֶא
 1? ד

 5 בכוכ
 טניִרֶלג ןָּבאָה רָדְיִק אייִרֶד (רגו ּוָתְבַהִא המ םתְרַמַאְו
 ליבשמו דיִמָתַמַא חֶא דימלת ןייַא . רֶדַח ץייִא ןיָא שר"

 רע  טפיִטש אנ רַד ןיִּבָר םעָד טיִמ ראָנ סָניִרַעָל רטייווצ רֶד
 ןנְעֶל טָשיִנ ךוא ןיִּבָר םעָד טימ ליוו ָטיִרָד רָד . גאָט ןָצְנאַנַא
 םעָד ביל רע ןיִסָשְרְע םעָד רע טאָה רביד < טפיִמש ראָנ
 ניי טָשיִנ ביִל טָשיִנ ןיטייווצ םער .  דָנייַפ רעייז ןמירָד
 רָעייז .ךימ וטסאַה סא ראָפ ןיֶּבָר ד רמי דָד טנעְרֶפ
 .ןָייווָצ םֶד טימ נאָמ יצְנאְגַא ןֶמאזאַּב ךאד מש ד ןיא דָניַפ 0
 רע לי דנייפ טשינ םֶא ָךיִא באָה ריִד רָּביִא יִּבר . טאו |

 | מאג וגפ טסאל יד זיא סֶד לאש א יו רנד אָשמ טע שוריפ = :
 א סאו הָאּובְנ יד זיא סא רמו דייַר

 רע םאוו איכְנַה באל וצ ןראוונ טרפנעג רָּביִא
 תואיִבְנ סֶד נוא כאל רב לא ;שי יד וצ ןגאְרט לא
 יִבְאלמ ןופ טנאה רעַר יא ועו גְנאל ןופ ךאָנ זיא
 ללא זָא תעררג םיִמָכַח איִר ןֶּבאָה ןנאַד ןופ נוא

 גוא יִניִס גְראָּב םַעָר ףוא ןנאמשל נעו םואיבנ <
 םאְר ייז רצ יראו טרפנעג רבא וי ןטראד | = 0
 = בוא וא סָּמְמְא ביל יא .באָה ךי לָאְרְשִי יד וצ טנא טאַה טאג ו רמָ סָכְִא יְִבהֶא תואיִבְ ו

 ה וד זא ל ריִמ ןסייונ = םּוָו .םיִמ המ ןגאָו טעו לארשי ראש
 4 וצ .רֶדּורְּבַא ךאָד זיִא וָשִע לש יָשְפ א ראו) רַפ אולָמ =

 נאו יא ףיא לע בי
 = םאָנ טער \
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 298 במק תודלות תרטפה

 לש ונששר םודא רמאתהב + - כ תל ותְלַחְנתֶאְו הממ וי תיתוטעמ
 האש ה לּוב 'ָהְל ארס סורה א ינו נב הָמַה תואָבצ הוה ו רַמָא הָּכ תובָרַח הָנְבְנְו
 לובגל לז מ תהי ילדו .ורמאת \ בתאו הגיא םכיעמ םלועדדענ הוה סע זזרָשָא :םע !הו
 יִאְרמ היא נא םיִנודַאדאְ ידּובָכַה ךיא ינא בָאדסָאְ וינא רב בא דבי ב :לארשי
 םישינמ ; המְשתַא וניזכ המ םפְרמְאו מש יזוב םינהכה םכל תו אָבְצ הוה | רמָא

 ט"ע שוריפ
 וצ בקעַי טאַהְג ביָל ּבאָה ךיִא וא בקע תֶא בואו
 לֶאְרְשִי ץֶרָפ זיא סָד דנאל גיִטסּולְגִא םיִא ןְּבַעָנ
 יִתאְנָש וָש תֶאְ : אּוצ רַעַד ןט טְסּולג תומוא ַעְלַא סו
 רַעְד ראָנ זיִא טאָהְנ טייפ יא באה וע נוא
 וִרָה תֶא םיִשָאו טְנייִפ םיִא באָה ָךיַא לוי 8

 טסו וצ .גרַעְּב עניי ןאָמְנ באה ףיִא נוא הָסָמְש
 ץֶרֶא ןופ :גְרַעָּב יד וצ ייל טיִנ ןֶנַעָז יי מול
 ּבאָה הֶלַהָ ןייז נא  רָבִדַמ תּונמל תַלַהנ תֶאְ לָאְרשַ

 רַעְד ןופ ןננאלש יִד וצ גְנּונאווַא וצ טְֶבאַמָנ ףיא
 וָששֶר ןנאָז טעו) םּודָמ .זַא םידָא רמאת יג ז רָּבְדַמ
 ל .עֶרְננוא ןנעָו סורר ןעווג םּורָא רַעיִרְפ ןנעָז רימ
 ב ריִמ ןִנעְז דְנּוצַא רָּבִא עונג טֶסיוו טעָטָש
 ב ןָּבאָה ריִמ םוָו גְנוּבור םַעָד ןופ ןֶראוָנ
 תוברה ז חָנְגִנ ןרעק רדיו רימ ןלעונ בוש םיִלְשורי

 טה תואבצ יו רַמָא הכ תוברח ערזנוא ןעוב ולעוו ןּוא
 סהֶא ינו ןעוב ןֶלַעוו יז נבי המח טגאָזַנ וזא טאג
 אוצ לַעוְו ףיִא טְסייַה םֶד ןֶרִפ וצ לַעוְו ףיא נוא
 רע טעוו ןעמ נא סה ארק אייָּבְנ רעייז ןבשְרָּב

 ייז נוא פִחְו קראַמְנ רָוייּבִא השר לוי ןפגר ק-אַמנ
 טָה טאָג םוָו פל רע פת רשַא קְלאָפַא 11 ןֶנעָ
 נּוא הָנִאְרִת סכיני : גיבייא ףוא טניִרעצ ייז ףוא
 תאו ןהעָז סָד ןלעוו לֶאְרשי ריִא ןגוא עָרעייַא
 לארי "לב לעמ יי לַדְְ ןגאָז טעוָו ריִא נוא ורָמאת

 רָּביִא טאָנ ןופ הלו יִד ןֶרַעוו ןהַעָוְג לאָו סע
 רָמ זַא ןַסיוו ןואל וצ לא שי ןופ קאמנ םעָר
 ףוא א רני ב ה'ב טאָג טְנאְז : קלאפ ןייז ןנעז
 רַמאַפ ןיז | ןיטְלאה ד ףילרע ל לאְז רע בּוִחַא יא ןוזא
 לארי ריִא וא ןֶראַהְייִז טעָבְקַא נא ויד בת
 אונ ריִמ וצ טֶכְעָנְק .נוא רדניק ןפּורַג ןא טעו
 ְךיִא וא יי בָא ו ּךָשּפִנ הָמַמ הב טָא טנאָז
 דובָכ ןיימ זיא אּו דיכא רָטאָּפַ ךייִא וצ ב
 ףילְרַע טיג ךִמ ריא טֶלאָה וו רַפ טָסייָה םָד
 יִאְרמ הָיִא ראָהָא ןיִּב ףא בוא בוא יא יד אַ

 לארשימ בכוכ
 םהיא ּוטסאַָה פאוו ראפ רע טגאָ . ריִמ טיִמ יִשמאַח טְניִרעָל
 רד לייוו יִּבר רד םגאז .ןיטשרע םעד -איוו זָא ביל טשינ
 . - '.* ד ב יו: [ד + . - . ו?

 תוביִשַח סֶד ראָג .גיִדְנעָמְש טנירעל גוא דיִמְתַמְא זיִא רָמשְרע
 סאוו ראפ ןיּבאָה ביִל רָּבַא . ריִד ביִל .וצ ראָנ זיא ןְרֶדְנַא ןופ
 ארעי יז ןוסייה םיִמָּבז ןיִנָז ןידוי זַא וזא ,םֶהיִא ךיִא לא - לארשי ייז ןיסייה םיִמָּז ןינעז ןידּוי זַא וזא .םהיִא ךיא לא
 ןָסייִה טֶשיִנ איז ןעוט תועשר ןייק תלו ןייק ראָנ טשינ א
 תועשר םיִמ תועָר תודמ טימ עַבְמב זיא למערב < בקש עו אייֶז

 רָּד בָקָעַי תַניִחְכַּב ישְסאְה הָלְִתְ ןידוי איִד ןירעו אייו ךרוד
 סשינ ןננעְרּב תודמ יִרָעיי ראָנ . תּומיְלָשה תיִלְכְּתְב טַשיִנ ויא

 שיִמ םיִדְסַה טגט ת"ישה ראָנ .ןיּבאָה ביל ָךאָנ אייָולאָז ןעָמ א

 םגאז םאָד . בקע אוצ יִשְמִאַה טאל ןייז םיונָּב נּוא אייז
 אלָש הָוַה סֶליעַה ינונעת ןיא יבקעיל ושָע חֶא אלה ת"ישה
 ססִעַר ןופ .רֶרּורְּב איוו .ךיילג יִדייִב אייז ןינעז םימָש םש

 : דָייַפ ךיֶא באה ָשָע ִבְצאָח בקע ביל ָךיָא ּבאָה יג
 לע (וגו הָעָשְר לוב הל וארו רגו ּונשָשְר םּודא רמאת יָבְ

 יִעְַ יִפָגוצ תו 42 אַ םיִיְִנ .לַָ
 ןחא ןָמּוקְג ץירט זיא . חי תבְרַבְכ שיא ןראש ןייז ךאָנ בל
 םגְנאָל ראפ אה נּוא טאַהיִנ תב ןייק לאַמְנייִק טאָה סאו ינ
 ןעָנ אוצ תּושָר ראָנ ּבאַה ָךיִא הָנּומְמ רֶד טנאז הָנּוגַה הָבְדְנַא
 רָבָא הָפיִרָש יד ףְרוד ראו תב ןנעָ פאו איִד אוצ תוובָדנ
 טאָה הָפיִרָש איִד םפאשנירוב) ןופ יִנע ןייַא ןיעוֶנג טָסיִּב אוד

 ןירצמ י ןאָמֶנ ןֶדאָש ןייק ריִד

 - ץמאָה החל רָח ו פאר אפ איי ליפה
 רָבָא , חֶהָלְצַה רָעיִַ וצ ןָנייטְש ףורא רמי ןלנ איז גנונפהצ
 התָא יוז םיִיגַּב ףיִּתַתִנ ןטק הנהג םייטש םיִא ףוא סאוו םודא
 .- ה | !ד/+ >. 1 .4 ד 1

 לָפָש גיִדנעסש ןיינ לאַז רע ןראווג רַזְגְנ זיִא םיא ףוא (דואמ
 ּד . ד ד . זך. -1* . .

 כ יא ִבְנאַה אז כ טל הָלְּפַמַא באָה טו רָע א רָּבְִ
 . רעו טפובג ףוא ריי לעוו יא רעַּבָא ןראוָוְנ טָמיִרֶא ראָפ
 קרופ אוצ אייז לעוו יא (סורהא יִנָאָו ּונָּבְי הָמָהי תיישה טגאָז

 זיִּב תרשה טניִרעְצ איז ףוא לייונ \העָשְר לּובג םֶחָל ּואְרְ
1 . 

 : תולה ַבָצַמְב ןייז ןיָלאזח אוז זָא יביא ּ

 כימי ייָּב איוו וזַא לֶשְמ יּפ לָע . (הָעַשַר לּובְנ סָחָל וארקו)

 אוצ ץירא דַחויִמ יִלָּב ןייא ןדְנאַה ראפ וא תיבה לב

 דֶחּויִמ םִקמַא ןיא טייטש סָד גוא ןכאָז יִסּואיִט יִלַא טֶראַד ןאָמ
 ד ד 21 ד ו ב ו ד

 זיא יזָא . ריִעָל ץּוחָמ סורא ןעְמ טפראוו לופ טרעוו םַע זַא וא
 םֶלַעָמאו טל יענאנ יד ןופ סטְכעְלְש םאָד סאּוָו יִלְּב יִד םודא 2 : 1 55 וד

 יא דָחּויִמ םוקמ רד זיִא םודא אייָּב נוא אייז ףוא ףונ םּוצ יז

 פינ . הרקמ יִּפ לע לאמא טופ קיִדָצִא םאוו פטכעלש סאד
 . -'ו* ל - ד הל רד ד ה צר ד

 . ןייכ טביב קיר רד נוא רוט לָשְר םעֶד ףוא רָּביַא תיישה
 ז (רת םתיִנּוע לָּכ תֶא ויִלַע ריעשַה אָשְכְ טייטש סַע איוו

2 7 " 
 ₪- רוה

 < מנע יא סו םינהב רו רש יזב םיעכה יא וצ טאג טפ ;אשְרעַה על ר רפא



 ה
3 

 ו

2 
-. 
"3 
- 

 : / יפה תרטפה 4
 אוה הָיבַנ ה יהי תש םכרמאב ףונלאג הָמַּב תרמאְו לֶאגַמ םֶחְל יחְבְחִ לע
 .דא ףצריה המפל אנ והבירקה ער ןיא ה הלחו מפ ושי יִב ער 0 א הפול רוע ןושיגת
 . שה תאז הָתְיַה םָכְדָיִמ נחי לֶאינפ אָנרלַח הת תואָבִ הָוהְ רמָא ל ףינפאו אשה

 . יצאה |

 ילדיא סיב ּוריִאָתאְל | םיַתְלְ רני םכָּבסנ ימנ תואְבַצ החי רַמָא םיִנָ ב

 כס שמש-הרזממ יִּכ :םכדימ הצרט"אל הָחְְּו תואְבצ הוי רמָא כב ב ץֶַפַח
 םִיוגּב 'ִמָש לדני הרוה ומ הָחְנמּ ימשל שגמ רמקמ םוקַמדלָכבו םיוגּב מש לוד
 הֶָּבָניִביִנְו אוה | לאגמ ינלַא חלש םֶכְרַמְאְּב ותא טיל םתאו : .תואָבצ היה ךַמָא

 ט"ע שוריפ
 ףיא מש הא ריב  המב סמו ןמאנ :ןיימ- הממ
 ןייד רימ ןְּבאַה סאוְו טימ ןגאז טעוו ריא זַא םייוָו
 רֶד זיא סֶד ןאָז ךייא ָךיִא לַעוו ןעווג הֶזְבַמ ןמאְנ
 ףוא ןנהעְנג טבאמ ריא סו יחנמ לע םישינמ ; : ןויִזּב

 טורְּב טְניִדְבִעְונ .םּוא רפ לֶצמ סל ַהָּבְזמ ןיימ
 םוָו טימ ּונְלַאְג הָמַּב ןנאז טעְוו ריא זַא נּוא םֶּתְרַמִאו

 ָסּואיִמ רפ רָמּולְּב טְניִרְרעווסּוא רפ ריִמ ןָּבאָה
 ףייִא יא רפְנִע במ ןייד ןופ טּורְּב סד ריד וצ
 סֶכְְמַאּג טנידְרעוו םּוא רַפ רִא טאָה םַעָד םִמ
 סָמאְנ איה ְָבְנ יי חלש טנאָז ריָא סו םִעָד טיִמ
 םינהּכ = איִר רֶמּולְּכ טמעָש = רָפ זיא שיט
 טְנאְז ןֶבאָה נוא תונָּבְרִק אי ןעוונ הֶזְבִמ ןֶּבאָה
 בילי ןלייִט סֶד אָהְרַט עָקּורְגַא זיא סע תֶמָחַמ
 קלה ןייק .ראָנ רֶסעָּב .רימ ןֶליוְו רדגוזאב ןבְרק
 ןעונג הָזַבִמ םיִנָהּ ריא טאַה טיִמ רעד ןמַעָנ טו
 נוא רע ןשיית יו + ַחְּבְממ ןייָמ ןופ טורַּב םאָד
 ןָטְכַעָש וצ טיג ןֶדנ יָּבַא ןנהְעְנְג טוט ריא א
 עדנילבא בירקמ ריִמ רַפ טְנַעֶז ריִא זַא רָמזלָּ
 עָזייַּבַא טיִנ םֶד ןַעְר יא כ יא ןֶּבְרכַ ראפ הָמָהָּב

 טכאַמ ריא זַא וא הָליחְנ ספ ושיגת יו ָךייַא ןופ ּךאז
 רְדֶא הָמַהְּב עָגִדְקְניִהֶא ןֶּבְרַהַא ראָפ ןנְהעְנג
 ָךייא ןופ ךאז עָזיָּבא טינ סד זיא עָר ןיא עקנאַרְקַא

 ןייד אוצ ןכְלעַזַא ראָנ ןהעָנְג דָחְחפל אנ יהבידקה
 5 ןֶלווּב ךיר טע ו רַע בוא גרה העז נוא ה וררש
 ןייד ןגאְרְמ רפ טעו רע בוא דינפ אשה רֶרֶא יא
 עא ךוא ןעַמ זגכ הררש ןייַא וצ רָמולְּ םיִנָפ
 : ןָניִדְְניה ןייַא רד ןדְנילְּב ןויק טיִנ ןקיש ץילמ

 םינהכ ריא דַנּוצָא נוא הָתַת איִבָנ רעַד טְנאָז אּונ ..
 | לאו ו .ץבעלש סר טוט ליִא סם "==

 ןייג ףוא םד

 ןופ םיחולש יד ןייז טֶלאָז ריא ןָצְראַה רעווא ףוא
 ד ןָמַעְּב "לאו רוא זַא לא יִנָפ אָנ ולח לֶאְרַשי וד
 רַפ ןיִניִלַעָז טייל זנוא לאָז רע ו וא יחי מאג
 0% סֶד ויִא טֶנאַה רעָייא ןופ תאו תק הכד רעו

 ט"ע שוריפ
 לאֶז רע.זא ןייז סד ןער ןאק פיִנפ כמ יאשה ןזעווג
 א תב י פָש םיִנָפ רעויא יא ןופ .ןמַעָנ רַפ
 עלא .רָבִיִא טשְרעָה םאוו טאג טְנאָזְנ טאָה
 ָךייִא ןָשוְוְצ ךוא זיא רַעוְו סֶכָּב םנ ימ : טפאָשרעָה
 שטְנעַמ רַטּוגַא ןייטש ףוא לאָז םֶע יאנְלַה רֶמולְּ
 ןריט יד ןסיִלְש רַ לאו נוא סִיַתְלד "רג ין ךייא ןגפ

 טיִנ ןָמְראַר טֶלאָז ריִא שֶדְקְמַה תיִּב םעָר ןּופ
 יִחְּבְזִמ ּוריאָת אלו | תונּברק עָגיִרְרְעוְו םוא יד ןְנערְּב
 ַחָּבְומ ןיימ ףוא ןדניצ ןֶא טיִנ טֶלאָז רוא נוא סח
 ריִמ נעו סו תונְּבְרְק עָבְלַעְא רָמּּב טֶסיִז םּוא
 ףיִא רַעְגַּב סכָּב קִפַפ יל א ךוא םּורְד הָצּורָמ טיִנ
 .:ָצְרֶא אל הָחְנִמ טאג טֶגאָז תיא ָי רטט טיִנ יא א ןיא

 ואב טנ ףוא יא לו הָחְנִמ ןייק נּוא טד
 טויז רֶר ןופ שפש חרס ןע וכ : טְנאַה רָעָייַא ןופ
 טייז חַרמ יא פד ןָנייש ּצ ןא טֶּביִיַה ןוז יד סו
 0 םייִג יז סו טייז בעמ יב גוא ואונס רט

 רבא טאָנַא ב יִא ןגאָ / נה ה יד
 רָמקִמ רטרע עלא ןי וא נא םוקָמ לב רַטַעְג עלא
 טֶניִמ ןופ טְנֶהַעְנְ גוא טּפְמִעַדְנ רעו יִמְשל טָנמ
 בדגמ ןנעְו םיִבָבּּב ידבוע יד ּליִפַא רָמולָ נו
 רַמְרְע עלא יא דא ןנעְו) טניימ ןופ תונּבְר
 טיִנ שָדְקְמַה תיִּב ןייק ךאד זוא תּולָנ ןיִא ו

 אי וא תונּבְרק ןייז בירקמ לאָו ןעָמ ןדנאה ר
 וא תונָּבְרק ןופ םיִניִד ידו רעל םיִמָכִח מה
 חָחְמי תוְּבְרְק ןעונג בירקמ טל ןעּפ יו ךיילג
 - בירקמ ןַָשְלאּוו ייַז איוו ךיילְג זיא סע נא חרס
 םֶיגַּב יִמָש לוד יִּכ הָחְנַמ ןברק עָגיִר יא ןעווג

 יד ןשיווצ סורג ןֶמאָנ ןיימ זיא ךיי ךרוד םּוראוו
 עֶלִא ןופ ראַה ער טאג טָגאָו תה רט רקלעפ |

 = םיִא טָכאַמ ריִא נּוא והוא םיִלְלַמ סִּתִאְו : טפאשרעָה

 ל חְלַש סרב א ןייזטימ עלה םּוא רפ

 רעד ןנאז ןאָט רָעייַש ןיא איה
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 היה כב 0 תב הוה מא .ימשל \ רב קל בכדלע ומשה
 --תֶא ם ל רג יננה + :בלילע םימש םכנא יִכָח היִתורא סו םכיִתו רבא יתר
 יתחכש "כ םמעדיו ויל םֶכְתֶא אשת םֶכיִגח שרפ םֶכינפ"לע שָרָּב יתירמ ערוה
 הָתִה [ יִתיִרְּב : תואבְצ הוה רמָא יולדת יִתיִרּב .תויתל תאזַה הָוצמה תַא םָכלא
 מא תרות + : אּוה תַחנ ימש ינו ינאל) "ו אָרמ ולהםנתאְו םּולָשַהְו | טייהה ותא

 ט'ע שוריפ
 גוא וכי נידרעו] םּוא זיא ָּבִמ םִעָד ןעָמ טניימ
 דיִמָּת ריִא טְגאֶז םיִא ףוא טַעְר ריִא םוְנ דייר ןייז
 :הֶזּובְמ זיא םיא ןופ ןסָע ריִמ סו ןסַע ןייז ולָכַא המ
 ןֶבאָה ריִמ ןֶגאָז טוט ריִא וא .הָאְלְּפמ הנה םָּתְרְַא
 סּוראוו ןֶָּבְרַקַא ראָּפ הָמַהְּב עָדיְנאָמ ןייא טָכאַרְּבג
 םורד נא ותוא תְַּפַהְו טייל עָמיִרֶא נו ריִמ
 טְבייִרְש יישר . גיִרָעורְט ַחָּבַומ ןיימ רא טכאמ
 ףיִמ טְכאַמ ריִא יפי ןייטָש טרעקנ טאו סע
 טיימש ןיִנעונ דובָּכ סטאְנ ןופ ראָנ :גיִרעומ
 עָלַא ןופ ראַה רעד טְגאָז א תי יי רָא ותוא
 ןייִמ גיִרְעורְט רִא ט ָךאַמ רֶדְיוָו וא ןטְפאָשְרָה
 ןייא ןיִנְנָעְרְּב טוט ריִא וא ליג תאנה ַחָבזמ
 תֶאְו עְניִדְקְניַה ןייא נא סספס תֶאְו המָהְּב עֶטְלַעְוגְנ
 תֶחְנְמַה תא םֶתאְבַהְו הָמָהְּב עקנארק ןייַא נוא הלה

 לא ןעָמ הָתנִמ ןָבְרקא טיִמ ןֶנְנעַרְּב טוט ריִא נוא
 9 ןער זוא םֶָכבְדִמ ּהָתוא הָצְראַה ןייג ביִרְקמ איז

 עָה עָרַעְיַא ןופ ןגיליוואב סאְד לאָו ךיִא א
 ל לאו ןֶמלאָש ראָפ ררָאְו + טאָנ טָגאָז יי רמָא
 אּוצ ריִמ רֶפ טייִקְשְלאַפ טֶבאָרָמ םאוָו רַעְר לנט

 ₪ הָמַהְּב עָרעָסעָּב ןייק טיִנ ּבאָה ָךיא ןיִנאָז
 ןייז ןיִא אָד זיא סע זיא תָמָא רַעָד נוא רוד
 ןעָמ טרעו) זיא רֶע אונ רֶכז ןייא 1זא עדאָטְס
 תב | רדת הלוע ןּברְקַא ראָּפ ןייז בירקמ םיֶא לא

 יוָפ ןיוא טְכעָש נּוא רַדנִמ זיא רָע נוא ל תש

 טאָח איז סאו הָמַהְּב ןייַ וא רָמּלְּכ עָניִּבְאָר
 רצ וא ןיִנעונ םסָמאְנ ןופ רע טְבעָש םּומ ןיא
 ףיִא םוראוו יִָ ל לכ ןאָט טיָנ ווא טרעמ
 תואָבְצ טאג טָנאָז תּואבְצ ו רפָא למ רַמּורְנַא יב
 גיִטְכְראָפ זיא ןָמאְנ ןייִמ נוא פרג אָניסֶעו

 נכה תא הָיצִמַה סֶכיִלֶא הפ : רקלעפ א

 שע שוריפ

 עיור איר זיא םיִנָהַּכ ךייא .אּוצ ֶנוצֶא נוא
 טי לאו ןעָמ ןיִּבַעָנ גְנּוטְכַא טֶלאָז ריִא הָוָצִמ
 בוא .טְטָשַת אל סא : תּונָּבְרְק עָבְלַעוַא ןייז בירקמ
 בוא בל לע מיִשָת אל סַאְי ןרַעָה אּוצ טיִנ טַעְוְו ריִא
 דבכ תַתְל ץְראַה רָעְייִא ףוא ןאָט טיִנ טעְוו ריִא
 חואָבְצ יי רָמַא ןָמאָב  ןוימ וצ דובכ ןְּבַעָג אוצ יִסְשל
 יא .נוא הָראְסַח תֶא כב יתְחשו תואָבְצ טאָג שא

 חָא ית גְנּורְנִמ סאָר קיש ףייַא ןיַא לוו
 גְנושטְנעָּב רעייא ןָטְלעָש לעו) ָךיִא נא םֶכיִּוְּ
 ףְראַרְּב סוָו תּוריִּפ איִד טיִמ הָאּובִּת יד רֶמולָּ
 נּוא יִתורֶא פי ןָכְולָּכ ףיא לע רעו טשְמְנְּבִ

 ראו טיִנ פרו א ןמלעש לאב לע
 יג ןֶרעָה אּוצ טיִנ טעו) רי ויָּב יאָנִת ןייַא ףוא
 טעו ריִא םיימ ָךיִא  םּוראוְו בל לע םיִמָש סכְנא

 אוצ ףךימ ץֶראַה רֶעיִא ףוא ןאָט טיִנ יִאדְוְְּב
 ןָא לע ףיַא :ןונ ערק תֶא םֶכָל רג נה : ןרעָה

 גְנואייִז פאֶד ףייַא אוצ ןֶּבְרא ראָפ נוא ןעיירש ט
 -ןטיירּפש ראָפ לַעוָו ךיִא נא םֶכיִנָּפ לע שֶרֶפ יי
 שִִּפ טָסיִמַא ראַמ סאו םיִנָפ רַעְייַא ףוא טֶסיִמ
 -יִא סאו תּונְּבְרִה עָרָעִייַא ןופ טֶסיִמ סא כי
 נוא ויל סֶכְתֶא אָשָּת בוט םוי םּוא בירְקמ טָנעָז
 רָמולְּכ יז .אּוצ ןנאָרֶט ךייא טעו טֶסיִמ סאָד
 םאָר או וזַא ןייז בושה ליִפ 1זַא ףוא טעו ריֶא
 נא תאזה הוָצְמַה תֶא סי יִּפְחַלָש כ םֶּתַעַרִיַו ; :טְסיִמ

 איר ףייא קיש ָּךיִא ַא סי טֶלאְ םיִנָהּכ ריָא
 ןיז :ביִרקַמ טיִנ טֶלאָ ריִא .זַא הֶוְצִמ עניואַר
 זא ליוו א יול תא יתר תו תונּבְרק עָבְלַעָוא
 ּבאָה ךיִא םאָוו תיִרָּב םעָד ןִיִא ןייז טל יא
 טָנאָז תב ירא יול טָבַש טיִמ ןטינש ראפ
 -םיִא טיִמ ּבאָה ףיִאותַא התה יִתִרִּב : תואָבְצ טאָנ
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 ט'ע שוריפ
 נוא ןְּבַעָל לאְז רע סוטה סיִיִחַה עונג תִוְרַּב תֶרּכ
 טאָה טאָנ איוו וא םולש ןייז םיִא וצ לא סע
 ; (ָש יתיִרָב תֶא 1ל ןֶתּט ייִנָנַה) םִחְנָּפ אוצ טנא

 לאו רע ןְּבַעְנִג םיִא .ּבאָה יא נא אמ ול םֶגפֶא
 רָע נוא יגר טכראּפ טיִמ הָרות איִד ןייז ל
 אה ַּחָ יִמָש ינו רִמ ראָפ ןטְכראָפְג יז טאָה
 רֶמלְּב ןָמְסְגְנַא ןאָטְנ רע טֶה ןָמאָנ ןייִמ ראָפ נּוא
 יָד והיפ הָתִיִה תַמִא תות :טָאָהְג .אָרומ טאָה רַע
 חלו לומ ןייז ןיִא ןַעוְנְג זיא הרות עְניֶטְפאַהְראו
 מיִנ זיא .טֶכעְר .םּוא .ןייק גוא ויִמְפְַב אָצְמִנ ל

 ךלָה רושיסְבו כ ןצפַעָל עי ןיא ןנופנ ןֶראָמ /
 רִמ טיִמ זיא םֶהָנָּפ וא רעְלֶא וא .ןרָהַא יִתא
 טייקיִטרַּפ טֶבַעָר טיִמ :גוא ול טיִמ ןָנְנאָנ
 אייז באה  לָנע /םַעְ איב .נוא ןולכ ביה םיִבדְ

 אציו חכ תישארב

 אָציו
 : בכ רפס סדיקפ 85 ןילוח .ס5 ןירךסנס גקְפי - אה
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 לארשו ילשמ 6
 אָשֶא) םיִלָהּ ןִיִא טיימש סע אצְיו תשרפ יא טנא שֶרדמ רַעְר
. 

 ןָנְנאָגְב זיא דע א רזקילא טָנאָזנ םאָח בקע וכ יעע =

 לני נוא דָנאַב זאָנא טאָהיְ ְךיו שיִמ רָע טָה הקְבְר ןנעַרב
 צו *:

 ןּוחַטַּב ןיימ ןירול ראָפ ןעד ךיִא באה-טנאזג רע שאה םעָד ָךאנ
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 רַ ויִא ליה ןיימ ץְרְָו פימָש השול יי םעָמ יִרְַ טאָג ןופ
 רפ וָצ םיִנ יא סאָד דֶרָע גוא למיה ןפאשב םאָה רע סאו שאב
 סאָנ ּוָא טָבייִלְגְג רע טה בֶקָעַי ןופ דייר ףופ איִד תֶמא ןימש

 פאה רָע ַא מש זיא רייד תָליִחִה איִד ראָנ ןיפלַה שיא טעו

 ןיָא א "כודצ רעב וא ןמָז לָּכ ה 4

 יי תלה תרטפה
 םיברו יִתַא ל לה לושיִמְבו םולָשּב .ויתְפְשַב אָצְמִִאְל הלוע והיִפְב הָתְַה

 אבצ"הוהי י ףאלַמ יִּב והיפִמ ושקב הָרְותו תעריורמשי ץ ןתכ יז תש ןועמ =

 בכ ב-2י2-בה-3--9-3%-עכ3-30---

 לו עבְש רֶאְּבִכ בקע א

 . ףליה ןיימ ןמוק ןאק ןנווו ןופ םינ רָאָנ ריִמ אייב ּבאַה ךיִא וא

 ו
 | < שע שוריפ | =

 געז ץופ יול טָבָש ץנאג ןרעמ םּוא טֶכאַמְ
 םַעְר ןופ ןיצְפעל יד םּוראו) תעב ּוִמְשְי ןהכ יִחְפַש

 חָרּות רֶד ןופ טָפאַש ןָסיוו סר ןָמיה ןפראר ןקּ
 םייִל איָר .םּראָוָ) יהיִפס שקו היית םֶאְוו ךאָּפ

 איִר הָדּות ןֶנְרעְל אוצ לומ ןייז ןופ ןֶרְעְנאַּב
 סע, םּוראּוו רתיִהְו רּוסיִא ןֶניקְסַּפ ןֶלאָז םיִנָהּ
 םאְד 'בקעיל יִמּפְשִמ ּורוי) קּוסֶּפ ןיִא טייִטָש
 ּוצ םיִניִר איד ןגרעל ןלאז יול טְבַש שטייס זיא
 :םוראוָ) אוה תּואָבָצ ךָאְלמ יּכ בקע ןּופ רדגיק יד

 זיא ןהּכ רַעָד טאָנ ןופ ַחיִלָש ןייִא ויִא ןָחּכ רעְד
 רַפ ןניד איי סאו תִרָשַה ו איד וצ ףיילג

 םישדק ישרק ןיא םאָנ רפ שֶניִד ןקכ רעָר טאָנ
 :תוְצִמ ןֶטיַה קֶראַטֶש םיִנַהּכיר פרא סַעָר רָביא

 / סולקנוא

 אָרָאְבִכ בקעְי קפְ י
 ל - בר : הנרת

 ן םירוטה לעב
 ןככ ןופש) סמוקס וז סטכפפ 5" . בקעי אציו ()

 (ספותס 8)|  סמותפ 65 סכדסס
 =-כקפו 69% + סטפ סטיל | 69יש כקפי 659% סיכ = ךימסו .סט62 ל כיפכ .סינימ ליעל . 6כמסכ .סככו לססכ 6לי0 יס) סעטס |

 . כ ת"ם . עכט רלכמ כקעי סניו : רכפ םיככ ןמטנס רכט פ*ם . טכס ר6כמ כקעי :

 יישר
 סונב ופרס ליבסכב ידי לע . בקעי .אציו 9

 .5סעמםי 95 ושט ךגס ויכס קחי יניטכ ןענכ
 .:יכ וכע סכי\ .בופכו בקטו לס ותטכפכ ןינטס יספס
 ,פל . אציו : ןופסלס ןינעל א .כזמ רמגסמו 'וגו ךרכ
 :ריכזס סמלו ב סכלס כקעי ךניו 055 כופכ) ךיכ5 סיס
 "ספוכ טטוע סוקמס- ןמ קידפ .תסיניט דיגמ לכס וםפילי

 ₪7 מע שודפ |
 .ןֶנאָנג סורא זיא בקי נא עַּבְש רָצְּבַמ כקעי אצינ י)

 "< טאָה רש וא הנק לכ עַבָש רַאָּב ןופ
 :טנעְרְפ ישר -ןרָה ןייק ןיינ וצ טאַהְנ ןעְניז ןיִא
 , בלש ףע לא ןייטש אוצ טיִנ רעָמ ףראר סע
 < םייטש סאו ןרת ןייק ןגְנאַגְנ יא בקע ומ הָנְרה
 :"רער עַבְש ראב .ןופ :ןָנֶנאַגָג סורא זיִא רע וא
 .שייג קיִרצְ זַא ריִמ יו קּוסָּפ רעְר זיא ץּוריּת
 | ןוֶכייצ ןיא טעו :טאָטש ןייא : ןופ סורא

 ול ריִא .נוא .בוול רוא רע זיִא .טאָמש

2 



 5 ירא מת
 אב כ בפ
 יש

 ביבשו יהודָמֶא |
 6 ןינופ יננ6פ קיו א-ה ארתאב .

4% 
. * 

 םירוטה .לעב 1
 סינט ד"יס . כסע . פכש )מ ן"יסו ר'פ ס"ס . טכס ר625
 :סט םיככ ןמסנ סגס סמ "כ טכס לסכמ : רכפ חיככ ןמטכ
 סוקמ כיפכ פ'ג . סוקמכ עגפיו (6י) : סויכ וכ 'מינכ . ךלי
 . טמסס 62 יכ : 5וסס סוקמל ויככ ולטיס סיפנכ 'נ) זמ קזססע

 יישר
 סלדס קוס סויז לוס ך סדוססוס ריעכ קידנהפ ןמזכמ ג
 ןכו . סכדס .סנפ סו סגפ ה יסדוס סנפ סממ ני
 : פולו . יפעכב. לומסס 1 סוקמכ ןמ ס9ק\ (6 םוכ)
 ענפיו .(לי) : ןלסל ז קכ> פי . הנתה ךליו
 סוקפכ פלכ ח סוקמ סזוסכ וקכס ליכוס ₪9 .םוקמב
 סלוו וכ כמסנש .סיכומס כה סוכ ממס .סוקפכ רכונש
 עגפו מ (זט עסוסו ומכ) . עגפיו : קוסלמ סוקמס 8
 ןוטל וטריפ וכיסוככו (זכ תוכככ) . ספכד3 עגפו והיריכ
 תלפס ןקקט ונדמלו יכ עגפס לו (1 סימלי) י סליפס
 סנפקמ ב ךדמל) ללפפיו 3קכ .6ל\ בופכס סנטו סוכרע
 : (05 ןולוס) .סטנס דיג קלפכ .םרוסמס ופכ ךכפס ול
 ןליו סמפס כח כוקכ5ל סיס ..שמשה אָּב "כ
 סוסספ סממ ול סעקסמ עמסמ םמסס 03 יכ ל סמ
 . ויתושארמ םשיו : ספ ןיליט ידכ ססנוטכ 2

 חכ תישארב

 5-2 הנדב ל

 יו מַה

 כ < .אציו

 ליו .םוקמָּב עפ
₪ 7 

 . - בָכשיו ויתשאְרְמ םֶש

 םיקמב
 םיבשר שוריפ

 ץוח דחא םוקמב וכרד ול עריא .םוקמב ענפיו (אי)
 ריעב סנכיל יאנפ ול היה אלו .שמשה אב יכ : זול ריעמ
 :אציו בומ יכב םדא סנכי םלועל הדוהי בר רמאדכ . סויב
 ןבאה תא חקיו ביתכדכ , םוקמה ינבאמ חקיו : בוט יכב

 םומבח יתפש
 -ךכיו םגו-כקעי 521 . םופוני יקב .כתכנ ופ5כ -ווסד ב: -ך)יו
 סדוס סכדס סוי! 65וק דסקו ופוג 6500 706 606  סנכח
 *יפד ר'ִכְס 'ופכ 5לד וטורופו ל"םכסמ .וינע .בֶכְו . (ס"6כ)
 ומנ תומסכס .רסטו סיפמג יכסט 1חכיו כותכ 5לו 62יַו כוקכדמ
 רככר) סיכירפד לכו "וקו \סּווז סנפס ך) דינמ 605 וסלי
 . םרופו ךליו סנו 65יו כופכדמ טספס סנווכו ר"כס וככדלו ס'5כס
 = יסינמג 690ו סקקס כ"חלו -6 כו כי 5ןס דיגמ 635 לוס
 6)ו "וקו סוי| סדוכ סנפ 16 65 6וסטכ 606 סנו כ"ג
 םוטנפס ריעכ קידגספ דועכ ל" ך :ל"כע 65ןו כח6 סוססכ
 : ןסוכומ 5וס סנו קידס ןמ ןיטויכתמס יפל סוקיד5 כ"ג סעסו
 6סו קופקס) ןיפו . פוליכע ןיכוע ריעכש סעס ?'כ ה
 .סקד5 ספוד | ןנוש ר"ככ .וטרופ רככ ריעכ .רפסנ ןוידע .קהנו
 סי6כ סיכס 6כסד-ס:קו ך : סיקיד5 'כ לכ תקדי) "6 קוד לט
 ע'וו  .ןסכמ ביפכ סיכמ םורו ימענ יכג סקסו ן6כ5 סתסמ
 סופט יתס 6מ)ד רמוס יפויס | סתכמ סיפר 6יכס 6) יסד
 "תמול דמלו ופוג תפוני דד ןכועממ6) 63 - ןפכ סוכומפס

 .רנבאמ .הקיו שמשה

 טרפ) .5'6 ספסד 6כ0 'יפס ופכ סטוכ סכוע קודפ5 תפסיק ספסמ :סיפכ 5יכס) ךומ5 ךכ) ומע  ו6וס ןרקכו .ונ6לו וגוממ
 | .< / ש"ס סתסמ יטד 520 סיפב 5וכמ סקסו ןומע סוס ס) סוס 620 מ"ט ינכוכס סקולו סלמ5 סקס 6סד סנוממ קפילו לע
 5 - * .סופכ 6יכמ .יכס סוטמ סטוכ סטועד ל'נפ סיקידפ סוקפכ פ25 .סתכוז קידג סו רסטנ לנס סוטמ סעוכ סטוע סקס קוד
 ה ךפיו ל"קד ז : (סז כסוג ד6מ ךורסס סכו כ'ד5כ ןויע) )"קו כקעי פונו סטול סטע .ס"פלו סקככו קח וכססנ יסד .פכסמ
 = עוז סוסיט רפול קתודו ןלספ וקליכ סדוק סוס .סּוו .סוקמכ עגפיו כיסכ .כ'מק יכסכ ה"5 סוו ןלמל לככב עמסמ סכרת
 = = פ"'קד זך |: תככל 65+ טריפ ןכל 6רקמכ ךכד סו ןי6י. יכ ךכדכ ול עגפכ סמ עכט רלַככ כט "סמו ל תכס וטמסמכ
 : סטוגפ 59| .סונפ ןוכ) 'ופס ןמ : 'וכו סוקמכ פ') סוקמ סויסכ טרפמ וגיוס יתכסו סוקסל 69 טרפ) בוקכס 02 50
 םגס 36 "יפ יכ עגפת לסו 5מלסכד כ | : (ס'פכ) סלוט לט ומוקמ 5וסע ם'ע סוקמ ו5רקש ס"כקסכ םוקמכ עגפוו 'יפ *
 < םוסס עגפ| כיתכ ךלכט 696 (ל'טכסמ) . "וכו סנופ .סמ) ספק כ'5 יכס רמימכ ךייכ 65 ס"נקס 356 ל26 רוִפֶסכ יכ
 כתכ ךלל ספת וכמפמ דמו) יפייס .5) םוגפוו כיפכ סוס יו ךכדס  תלופק ל"ג ןנפפ דומלפט ודכ ספינס וכל ימג
 < וס :פ'פ טמכס 5כ וכ סט ןניו ןיכו סמ ליו םמסס 6כיו ןיכ סכפס ןולפ ס"עפ כ : וסייוולת סיכ עמסמד עגפיו 'קוספס
 =, רמ6ג - תופוספפס סעיקס לע .יפדו .₪06 'וגו ג וכל כוכעכ .סויכ ספכ 5) סנס כיקכד ומכו רדסס :יפכ - סונינעס דס

 לארשי ילשמ : מע שוחפ יי יא"
 ףוש ירא ןַפְלֶה םיִא לאָו אנ ומ םאַהְנ םיִנ ןיתמב ןייק יח  נוא טאָטְש יִד טֶּבּוליִמ רָמּלְּב טייקנוש ריא וא

 :פ לע תוגקְַה ו יס ןנוא םימ גהונ ד דא פא "8 % טויג טאָמֶש רעְ ןופ סיּורָא טיינ קירצ רַעָד זַא
 פע וא רָע ֶפְלעִה רעירפ עבטה ךרהכ אלָש גיא עבה רד ריִא נוא טייקרעָטיול ריִא טיִמ בול ריִא סורא = ג פלעה רעירפ עבטה דרדכ אלש ניא עבטה רד = 2 /

 בכ יפ .לפ ןיינ פיג ןאק סע 8 טה רע ו ראָנ ערס דר - 2% םוקמַב ענפיו (אי) -+ טייקנוש
 = זיא פע עבה ָךֶרֶרְכ אלש סָנַא םיִמ ךאז איִד רָע פיט עבטה טֶנ גָעָנַּב טֶה רע נּוא םיקֶלּב עפ י ַפ 5 קנ

 . 4 לר דל: ., - ₪ 7 + 4 . ' : .

 -לאנ רָע דלג ךסא ןז ןייז ןֶבעְנג םָאָה רָשוע ןייא זַא לָשַמא .טֶרָא םַעָד וצ ןמּוקְנ זיִא רע רָּולְּב מרא סא
 . יָלַא זיא ןוז רעד גוא ןייז סנרפמ םימ רעד ב לאו נּוא ןלְדְנאַה רה םעְר ןעָמ טֶנייִמ םוקָמָּב טָּבייִרָש ושר

 גוי הָלְּפ ןיז גיא רֶסְסַמ סעד ןופ ץראוְנ ריסירא לאמ וא עבו שאז ןּבאָה ןֶנָּבַר עָדעְזנוא הומה

 טאָח בֶקָעְ .רָמלְּב ןיִטעָּבִג טאָה רע, שוט
 =.םָע ַא רָסאָפ םעְד ראפ םנאְלְקנ ךיז רע םאָה לאָמָא תוקחַב

 :'םורר נגא תָבְרְע תַלְפִּת ןעוטג ןקתְמ טאָה בקע זא ריִמ ןָנְרעָל ןָנאַד ןופ גוא ןאָטְנ הָלפִּתְו / 6 תא 9% / . 4
 קמָנָא םיִא זיא טֶרֶא סאְר וא טְניִנְנאָּב טה רע עְַפַו ראָנ לַלָּפְתַ קּוסֶּפ רָר טו ₪

 זנְג רָמְנּוא זיא ןוז איד םּוראוו שמשה אג יִכ טְניִסְכעְניִג ןטרא טאָה רע נוא 801
 7 ' ג

 יש



 ו
 ו
 ו

 .אציו חכ תישארב 8

 % 0 יב

 . לכ רעפ סזיקפ סנו ספיו את

 םיבשר שוריפ
 ידי לע בצומ . הצרא בצמ םלס (בי) : ויתושארמ םש רשא
 רטקומ ומצעמ לפרעה .לא שגנ ןכו .ומצעב בצנ . םירחא
 םירחא , רהב הארמ התא רשא ןכו . םירהא ידי לע שגמו

 הגהו םלחיו < : אוהה םוקְמִּ
 עיִגמ .ושארו הָצְרִא בָצְמ לס

 - קי כ

 = אָמְלְס 'אַהְו םֶלַחַו בי
 השירו אָע א

 / יסמ

. 
-. < 

. :+ 
 ב ץיענ עמ ל ב

 .המימשה

 ו םירוטה לעב
 סז 'ינכ . סונמ (כי): ופנוטכ 656 טמסס סו6מ סככס סככ פ"כ
 לק "ינכ . סנופ = : דוככס 5סכ טז .'מיגכ . סלוס : ספוכנכ
 סלע ןכז 9 .פופט) סיכלנמ) סנוס וס סיקידס תפפת לוקס
 ןיוכמש ימ 52 - ךכ) סדוכעס 5יס סנפקסו ןככקס כסלכ ך6למס

=: 

= < + 

 םויפופ |. סנס : סילי סו ליפש .סז יכ ינוע "יגכו ןופמ 'פינכ . סכוס : וכ .םולעכ :םילוקיו ויפוכינטכ סנש םכוסס ותנפסכ-
 ן קח וספלסט = יניפ 'יגכ . סלס |: תוילגס יפיק .וס6לסט ןקו 'מינכ . סלס | סנסו : 5'ע ידכוע ויככ  ךסיס וסלכסש לעם

 . ל9ומ  ךיגט ימכפ| . סלט .לט6 כלומ ןו96 = ךדילו = 5לס 'ג . כפומ : וככלמ "ינכ . 3לומ .סלוס| .יניס כס דמעמ =
 תויסופ . סנס : כ5ומ ךילע 3 ונס סנממ ולגסו סנסס וטככ סוקמ ותופס סכטכ = לס6 כלו :ונייס ןכ6ס ספי וס6לסש
 םכומל ומכ . 0525 ,  טכלס 'יגכ כ5ומ סנופ סנסו . תוככלקס ו זמלו .וילגס ו ופלש . םמ>

 םימכח יתפש
 סוס 63. 8 55 235 עעסמ .םמכס 53 יכ בותכדמ ועו
 יכ | יפמ כ'6ו לודג .סויס דוע סוס מ" .כ'| דוע ך)וס
 :קלמ 'פכ י"טכופ ךכ . 'וכ| .סטקטסט 605 םמטס כ
 ןוכוסכמ סיכופכס ויס כ'ל6ד 1 :ל"עכמ ןכ6 קקיו כ'לףד מ
 ויסכ עפשמ  סוקמס ינכסמ םקיו כיפכ. ןלכד סז 5 ₪
 ןרסל ןיכוב9 ךככ ןכ6ס ₪5 קיו ביתכ .ךומסכו סכרס סימכ6
 .. "וכ סוכוכמ .וכוסתסכ 595 סככס סונכ6 ויס ס)קתמ יפדוד

 לארשי ילשמ
 נּוא טָרזיִּבַג םיִא ףוא ךיז רָטאַּפ רֶד טָה טכעָלַש רע םיִא זיא .

 ם ןופ קמ ןייד ₪71 פא ?אָמַא רד ב ין 3. ןיימ ןופ קֶלַח ןייד טלייַטְג פֶא לאַמָא ריד באַה ךיא םיִא טנא 0

 מיִמ רֶד ךיז אייִנּב ןָּבאָה ךאָנ ריִמ ןּופ וטסליוו סאוו תורישע 2

 ראג ןוש טסאה אּוד וא ןהעז לעוו ךיִא זַא ראָנ טסאַה וד סאו 2%
 ד | - וניצ * = י ּד 2-- . 2

 ןיומ ָךיִד ָךיִא לעוו טֶלאָמְנעְד ןייז סנרפס יז סאוָנ טיִמ םיָּב
 זיִא םּורָא פייִצַא ןיִא ןייז סנרפמ ךיִד לעונ נּוא ריִמ אוצ מנ

 םיִא דָנייִרָפ יִנייז ןָמּוקְג נעו טיילק ןייז ןַבעְל הָפיִרָשָא ווג
 טיג רָע טאָה הָרּוחְס איִד ןייז ליִצִמ ןייִנ ךיכ לאָז רע ןייז עָדומ
 הריחס איִד זָא רֶסּב ריִמ זיָא סע שאנג טאָה גּא ןיינ סֶלאָוְְנ

 יא וא קו רֶטאַפ יי טעו ןירעונ טְנעְרְּב רפ ןצְנאַנ ןיִ לא
 אוצ ןַמעַנ ְךיִמ רַע םעוו יז אוצ סנרפמ ךיז סאו טיִמ שיִנ באָה = =

 בקע טיִמ עונג זיא עֶבִלְמַ סָד ןייז סנרפס ָךיִס םעו) גּא יז /
 רָע ליי קחי רַמאָפ ןייז ןופ ןֶנְנאָגִג קעוֶוא זיא רע 8 ּוניִבָא

 טיִמ טשְטְנּבִנ קָחְצְי םיִא טאָה וָשָע ראָפ טאַהיִג ארומ טאָקה |
 סאד עֶבָמַה ןֶמ הָלעַמְל ןאַט םיא טיִמ לאָז טאָג וא הָכְרְב רָד | /

 ד הלר |!ז 1: ד . % ./ ד דדו ג :

 ₪: -.' דיל 7 ב'דו- ד [-7 צו צ : אבי ןיאמ 'וג יִַע אשאו טנאוג וזא טאה בקעי שרדמ רד םנאז =

 ןמוק טעו ןנאונ ןופ ןהעז אוצ ןנוא יִניִמ ףוא ביִיַה ָךיִא רע
 ד 0%. 5 1% 0 ?7 יש 5 ו

 ךאנ ּיִא רָמאמ טכארטג ךיז אייב טאָה רַע .ּוניִיַה ףַליַה ןיימ

 רע טאה םּורד עבְטה ךרדב ןפלעה םיִא לאז טאג וא ךיִלנעמ
 0 ד ו . ד 1% א

 יס רָע אה הקבר ןנגרב ןְנאְָג זיא רטילט טנא
 ראָנ ריִמ אייִב באָק ָךיִא גיא ףְלְנְניִרוא נוא דנאַּב זאָנַא טאַהיִג 0

 ןירול ראפ ו"ח עד ךיא באה טנאָוָנ ל טאָה םעד ְךאָנ טיִנ | <
 . - -., 5 ד 4% 4 ד צ ּז 5

 ףַליִה ןיימ ץֶרֶאְנ םימש השש יי םעמ ירועו טאַנ ןופ ןוחְסְּב םעָד =
 זר 5 מש 07 דע עי תו ד צי צ

 םעוו רע דרע נוא לַמיִה ןפאַשב פאַה סאוו אנ ןופ ןייז טעו
 ,צ ,צ וז כ %י- ד ד ד 0% .

 רימ

 . ספיפטס עיגמ וָמ6ַַכו : סמד6

 0 ו
 תויס ינפמ סרי ומס5 ביבס מ בזרמ ןימכ ןססע
 ימנע םכמופ טז ב וז סע א תובוכמ וניקרס סועכ
 ןסטפ דימ סיני ילע .םכמוס ססח .ופסכ תק קידפ סיני
 לע6 ןכסס 6 סקיו רכמסנס וס םס5 ןגח ס'כקס
 וש . אוהה םוקמב .בכשיו : ויקופסכמ ספ
 = חיככ םמסס .סינט ד"י לכ6 כמ סוקמ .וסוסכ סועימ

 םטיע שוריפ
 קּוסַפ ןיא ןייטש טרעקנ טלאוָו סע טנעְרְפ יישר

 רֶד ראָנ שש טו ָףאָנ רַעָד נוא שֶסֶשַה אבינו רֶעְיְרפ
 ןוז איד זַא רִמ טזייוו שָמְשַה .אָב יִּכ זיִא ץּורית
 " טייצ דַעָד ןיִא טיִנ ןנְנאָנג רַעָטְנּוא גְנּולָצולְּפ ויִא
 פיקה יבמ חקו ןיִניִטְכַעָנ ןטרַאָר לאָו בקעַי יִרְּ
 םעְר ןופי רָעיִטָש איר ןופ ןָמּונְג טאָר רע נוא

 וצ ןופ ןאָטְנ טאָה רָעְח נוא משא סשנ טֶרֶא
 רָנייִטָש איר טאָה רע טָביירַש יישר .םניפאק
 לייונ ענר ןייַא איוו .וזַא פאק ןייז םּורָא טגיילג
 - תועְך תזיח איד ראפ ןיִטְכְראָּפִנ ףיז טאָה רע
 רַר ןיִניִרָק אּוצ ןּבּוהְנ ןֶא רָניִטָש איד ךיִז ןיִּבאָה
 קיִרצ רַעָד לאָז רומ ףוא טְנאָזְנ טאָה ןייִטָש
 ףוא טגאָָנ טאָה ןייִמָש רעְר וא פאק ןייז ןינייל
 ּורְּב שודקה טאָה פאק ןייז ןיִנייִל רע לאָו ריִמ
 ןייטש .ןיימ .רָניִמש עלא ןופ טבִמְנ בית .אּוה
 פש רָשֶא ןֶכָאָק תא חקה קוסּפ ןיא רָמייוו טיימש יוזא

 רָע סו ןייִטָש םעד ןִמּנג טאָה רע וא :ייִקישארמ
 אוהַה םיִקְמַּב בניו םֶניִּפאק אּוַצ ןופ ןאָטְנ טאָה
 .ןעָעּבְלעָע םעְר ףוא טֶניִלְג ףיז  טאָה רע נא



 ןיקלס יו דאָיְבָאְלמאַהְ

 1 0 . , ₪ יג שקל
 0 8 ָש 1 7 '

 1 0 2% ה

 אציו תכ תושארב

 הָנהְו המימשה יש תיצ .דע ימָמ

-- 
\. 2 ָ 

 4 המק |

 0 יִכָאְלמ
 .בָצְנהְוהי הנה י ָוְ םידריו .םילע \ ₪ חמו
 = יחלָא הוה יִנָא .למאר ייל לרפפמ - . % 5 . ל דַתעְמייִדאָרְה

 םתרבא .ספ -% יק ןירוסנס 'ס סמלו . שש יכפ סנה א"ת 8 7: ו

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 וסזו 'יג> לס סנטו 6'ד . סיפטס ס)ופס תונכרקס מיככ זפל
 ןיפופס  סינסלס 6 תויסופ = . יכ63מ \ סכסו : סלופס סכומ
 יפל פל . סמימסס טיגמ 1ס6כו 0506 כלומ : טכככ סידכו%
 יכימסד 'כ , סיס36 כמ -: סמימטס סנפי סעט יפ) .ןל6> . ךנטומש

 שפה יפל . םידרויו םילוע : ומצעמ הארנ לבא .ול וארה
 < ץרא .ךרד ןכש םידרויל םילוע םידקהש המב %- ןיא

 עכדפכ ש'ז .סיס6 יכ5למ וכ .וענפי! ךדיפו 620 ,
 יכ65פ גייס סוס)6 יכ6נמ וכ וענפ . ןפכ וסוויגט ספופ סי)ופ -.סיסנ6 וכפל = וסז 0'3)- וסוויל 62 ןכפַכ וסוויטש סיכסלע
 כויו) סינופ . ןכ6כ ופווככ ספט וכ ועגפ 16 ונעש םיסלס
 סקוע 'ַס סנסו ךכ6 תפוס לט 25 'ס סנסו .ויפמ

 יישר
 םילוע +: סִוסנ= קסוע .סיספ .סנילכ ככפ 7 רכע
 סידלו: ךכ לפלו ם סלספ  סילוע . םיררוויו
 ולעו ןכספ סנוס סיפלו ןופ ןלקכ וסוולט .סיכסלמ
 -וילע ביצב (גי) : ופוולפ ןכלל סלוק יכמלמ ודליו על

 טיע שוריפ /
 יד םיִלוע םיהְלַא יִכְאְלמ ןגנ הנה למה םוצ כי

 נא סיְִרו ןנְנאָנְג ףורַא ןָנעָז טאָנ ןופ םיָאְלַ
 טְּבייִרָש יישר . םיִא ףוא טֶרעְריִנְג פאְךַא ןֶבאָה וו

 :ןָיִלְַּב םיא ןלאָ איז טרי פאְרִא ןְנַעָז ייז

 ּויָּב יט ראוָו רֶע ויִלָע בָצְנ טאָנ וג הָנְהְו (גי)

 ןוי ידמ לככ 'מינכ . (סיד
 סככלמכ יכייסד לכוע "ס סנסו ןכו סימטס - סו כיתל כ"ס סיפסכ םוכוכ6 סט

 כ5כ 'ס .סנסו 'וסמכ 'ד . 'ס סנס (גי) :

 םימכח יתפש
 ינכלמ דמו ןכ6 םקוו 5מכד סכרס- םינכ6- הקלט עמ ת"6ו
 סש כ06 ןכסס 6 תקיו כותכד גויסו רמסקד 5וס סוקמס
 ופיסוו ןכ6 וקקיו ומכ ןכ5 קי ג"לסד 'סופס 'וקו ויתוק לרמ
 בותכדמ 6 "בפ 825 סותס; 53- 5 .כופכס יכספ ןיתקת
 סודרוי "נוסד כ'ק ם :ווס לכוע סינ36  מ' (טקס) ינכספ

 לארשי ילשמ
 ראָנ ריִמ איב באה ָךיִא םּוראו) עַבָמַה ךֶרְדְּכ אלש ןפְלעִה רימ

 ומ ריִמ רַע פו עבְטה ָרָרַב ןרעוו ןיַּפְלאָהְנ לא יא טיִנ
 הָכְְב איִד ןרעו םיּוקמ ריִמ יא טעוו עַבְטַה ֶרָרְכ אל ןיִפְלעֶה

 : קָחְצִי רָמאָפ ןיימ ןופ
 ןנְנאְַנ ךְרּור זיא בקָעי ב םיִדְרּיַו םיִלוע םיהלַא יִבָאְלַמ הָנָחְ

 מַה ןיימש טעו שָדְקְמַה תיִּב סאד איוו טֶרֶא סר רוד

 ךיז פאָה טְניִמָכעַנְג ןָמראָד טאָה נוא ןאָטנ הָליִפִּת ןָמְראְד רע
 ץיפש יד נוא ררע דר ףוא טייס רַטיל ןייא זַא ּףמָלַחְג םיִא
 1 . | 3 4 = רם יעיש דש .

 מאָנ ןופ םיִכָאְלִמ איִד גוא לַמיַה םוצ יב טֶכייִרְג טייל רַ ןופ
 איִר םוקְלָ רַד טֶנאָו רָמייִל רעד רוד פארַא נוא ףירא "עיינ

 : א לָבָּב ןופ "רש רד זָא ןיִזיווג טאג םיִא טאָה לָמיָה ןיִא רַש ןייַא שֶָה הָמּוא עְכיִלַטיִא םּוראוָו .םירש איד ןעִמ טניימ םיִכְאְלס
 < א יִרָס ןופ רש םעֶד זיווג םיִא רַע טאָה םַעָד ךאְנ גוא הָריִרְי ןייַא טאַהיִנ רע טאַה סעד ָךאָנ נּוא ראָי גיִצְביִז נא ירא
 ךאָנ  גּוא ןוי ןופ רֶש םעָד ןויווג םיא מַה גּוא הָדִיִרִי ןייַא טאַהיִנ רע טאָה םעָד ךאָנ גּוא ראָי גיִצְעַפ נוא איוצ ןָנְנאַנג ףורא

 םּונ רע טאה הָיִלִע ןייָא ןופ נוא ריי רֶד ףוא ודא טייִנ םודא  ןופ רש םעָד ןיִווְג םיִא רע שאָה שעל אווצ וא הָמודְּב

 ו מנ דידי ןייק רש רֶאָה ֶמאַפ אַ גוא ןיקאְרשנ 3קעי ףיז אָה ןהנ יִנ רע אָה הדי ץיק וא --
 5 ית: 5,: 907 47,- 7. ו201-יו + יד 535 7.1 1 עב | ב *- 5% - ןייפש ראפ רימאל דנּוצַא . טוקלי רֶד טגאָז 1זַא טיִנ אָרּמ ןייק באָה טְנאָזְג טאָנ םיִא םאַה ןייַז םונ טיִנ רֶדְניק יִנייִמ ראַפ ו'ח

 ראַפ ּוצ ןֶבֶנ ריִמ ןֶלעו הָדיִרִי ןייַא הָיִלַע רד ןופ ןֶּבאָה טעו רַע .ןעוו םידָא ןופ ףוס םעָד יונג טיִנ טאָנ םיִא טאָה סאו ראָש
 גוא ווה הָסְנְַפ ןייַא םֶואָלַ רבי טאָה וא לני ןיילקא ואל רָּביִא טָה גוא ןיִבְראָמְשְ זיא רָעיא לָשָמִ טיִמ ךאָז איד ,ןיפש
 ןֶּבאָה ןֶרוו סורג מע לנו סאד זיִּב וה סאַד ןנניד ראָפ לא רע זַא (רעריִנעָר ןייָא: ספורָסּופַא למ טאַה ןיִד תיִּב פאָד
 םאוְו ןפּורג ןא יז פארסיפעי רד טאָה ןרדנא םעָד ףוא סְנייא טניימשנ ןָּבאָה נוא זוה םאָד ןנניד ןייג אוצ בו א ןשִמְנס

 צו םעוו רָכיִלְסיִא נוא תיופתושב יִלָא זוה םאָד טנניר רעמִא .ןירעדנא םעָד ףוא רָנייִא ןיניימש ןָא גּוא ןניִרק ךיז ריִא םפְרא 4 - י י -
 ןָנגודג ןֶבאָה נוא ןאָטְנ יזַא אייז ןֶבאָה ןדעוו פורג טעוו לָנְנוי םאָד זיָּב קֶלִח ןייז ףוא ןמענ ןָא ךיו טעוו םַע ליִפ איוו זוה ןיא

 רַע שו גוא וה ןיִא ןהיִצ .ןיירא ךיו לאו רדעי עוו בֶתָּכ ןייַא ייז ןיַשיווצ טֶכאָמִג טאָה פאָרְמיַּפעַי רֶד נּוא תופתישב וה סאד

 פאְדמיפעי רר םאַה טצעל םוצ ןֶהיִצ ןיירא ךיז לא רֶע זַא ןָמּוקג סוא זיא סע סאָוְו םעָד נוא 2 םעָד ןופ ץעיַצ סורא דה לא
 בתַכ ןיא ברש א טי רע טאָה ןָיִצ סּורַא ָךיז ףראד רע ןעונ רָּבָא ןֶהיִצ ןוירא ךיז ףראד רע סאו טייצ אי ןָביִרְשְג ןייא ראָג
 פח 7 סאד 6 ןיש 9 טעו ןמז ףוס רד ויק טעו) סע זא גיד וג ןֶּבאָה .אייַז ןנאונ ּיָּב ןמז רד ךיז טייטש ו

 - אנ דער יב ךא טנאוג טאָה דע גו יט
 :ווד

 שי



 שלק ה אצו] חב תישארב | ו
 - הְַלאוובָסָהְ בַאְד "ראה | קרי הלאו ךיבו אבו רבא

 הָנְנהֶא סל הילעבבש התארשא
 רפעכ 'ףערז היה ד : .רערלי
 הָנְפְצְו המדקו המי תצרפו ץראה
 תהפשמ"ילּכ ךּב ּוכְרְבִנְו הב
 ..חתיק םכפ 'ִסּפי ם5רפו אית

 םיבשר שוריפ
 בכוש התא רשא ץראה (גי) : הדירי םדוק חילע ריכזהל
 . אוה יטעומ רבד רמאת םאו . ךערזלו הנגתא ךל הילע
 . וכרבנו (די) :.םלועה תוחור עבראל .המדקו המי תצרפו
 תוחפשמ ךתחפשמב וברעתי רמולכ . ביכרמו ךירבמ ןושל

 םימכח יתפש
 6לפ 6 כ'36'ז .ןע : וס סוס .סיכללמס םכיד 60ד ס)סמ
 60ו כקעו למ וינע 535 וולע בכ ילמו ודוככ ולס לכ
 יפ9 סכמגכ .ורמ5 ןכ) סדוק 51 סעט ופופ .ורממנ ךרניפד
 סוכללמס 15 ויטכעו דונכס '6סככ קוקמ'בקעי לכ ונכוודס
 כוכק :6ןסס כיסוס כ 5נקתנו סוס ונקוידש ועדיו נקטו 5
 סינק ורמע ךכל וקיוס) סתעדכ .סוסו ססמ רסוי דוככס ףסכל
 "נב .סיכ עו סינוע .ןוס ו"6-. כב םוכסכמסס ליפוס ל"יעו
 וכפל ךכל 1556 סיכ6נמס ווס 55 ךכ ןוכ1 ךק ןיכ סידכוז ןיס
 > ןתגכ וכ סיקוכר יספ 'כ"נפד .ם" :/ס'6ר . ויטכע ס"נקס

 רמפק ו'עו תומ6 :'ד/ קר 5 וסק סונע "בכש 2 ןלפס ת5 6
 ס"גקס -

 --% ב5 םסולע ככוכ 5ן5 בס

 לארשי ולשמ
 םָלעַה תומוא איד אוצ םלעו) רד ןופ תובופ איד טָרפָנִַנ רבא

 0 וה ו צו
 תובוס יִד ןייז לבקמ וצ ןייב ןייז רימ ןלקְוו ןָמּוק טעו חיִשִמ זיִב
 טייִצָא הָמוא רֶדעְי טֶלעמַשְג פא טאָה ךֶע תא טֶלַעְו) דָד .ןפ-

 -= ד * שו * . ז ד ,

 ריִא ןופ ךיז לאז סע ןעוו גוא ןביסלעוונ ןָּבייִה ןא לֶאָז איז שנ

 ןָא טָביַה טלאפ הָמוא .איד ו אָליְִמהָלְַָכ אד ןאָפ פָש
 טניימ םאָד המוא יטצעל אד רָּבָא ןייז לשוט הָמּוא ירדנא אד =
 איז ןע ןמז .ןייא .ןיצה פע םפרארב םינ אנ מאָק סודָא קמ

 טעו ןמוק םעוו חישמ ןעו) םּוראוו ןייז לשומ ּוצ ןרעְה ףוא םעו]

 ןייק, גוא סֶלתְו רצנאג רד ףוא לשומ ויא מאג זַא יונ רדעי

 ןגפ תיבה לע רעד יא םאָנ םּוראוָו ןייז םיָנ םעו) לשומ רֶדגִא

 וצ תובשחמ יניר ןָּבאָה טל פד ןוש ןללונ ריִמ גּוא טל ראד

 טעוו מלעוו רד ןופ תובוט "יד ןייז לבקמ ןינעק,רימ ןלפוו אב
 סגאָו פאְד םייקניסלעווג סאד ןמענ פא ןיילַא םיַא איב םאָנ
 טייִג לָבָּב ןופ רש רד איונ .בקעי וצ ןיזוָג שאָה םאנ םוקלנ.דד

 תא יר אערא קמיר
 ּהָנְנְתֶא ל הל -
 ָּךִנְב ןוהיו די + ףנבלו
 אָעְראְדאְרְפַעּכ ןיאינס
 אברעמל ףקתתו
 אָנּפְצְלּ אחְנִדַמְלּו
 ןּוכְרּבִִ אָמּורְַלּ

 תיערז לָּב לב "הפראה
 : אערא םירוטה ="

 יספ6ו :"סכככפ = סספמכ = ס925 | כ5ומ .סלוס סנסו .5ל0 6
 . ססלכ6כ מכ ךיכ6 קמל) כמ6 83 סמל סמית . קהלי
 :קמליכו ךוכ6 ססל 2 6 'למפ יס יג5 ססלכלכ רמסט וסל ל
 .:סמו .םפלפו (די) |: ךיכס יס06 למס 63 'ס ינ6 כמ6 6ש

 = "שר
 רטט 690 :יפ .לע ףס . ,קחצי יהלאו : ולמש ע
 :בוקכל ססייסכ .סיקידנס לע ומפ ס'כקס דמייט 6כקמכ
 95  ויטודקכ ןס (ופ ויל) למלנמ .סוטמ ימולפ .יסלס
 סונכו .ויניע וסכמ יפל קמני לע ומס דחוי ןסכ ןימסי
 : ((למומנת) . ןכממ קספ ערס ריו קמכ סוס יכסו םיככ
 לסלסי ןֶל ככ ָס'ִנקס ל (סש:ןילוס) . הילע בבש
 .:תומס 'דכ) וינכל עככיל סמונ םקסמ ול זמכ ם ויססס
 רמכ צ פקומו . .תצרפו (די) :: (סדפ לכ ומוקפ סזע

 תופ5  עבר6כ| ל לרפו ןכ6 לכ .טונככ .םעכ .סיִסְסק ודב ו . קומ5 ד ךוקכ .ו> .ססו5 - לסיק : סמ) פסק
 %זןכט סכ ןולפי ןפ ופכ 6 'צ : 'ס) סעוטק ןס לפלוו רוויו סרו ןיטק| .סכ ס)ולכ לסבעי 5

 < טע שוריפ
 א וא קח ימלא טָהְרְבַא רָמאָּפ רַעָטְלִע ןייד
 רש ראה קֶחְצָי ְךעָטַפ ור ןופ טאָנ רעָד ןיַּב
 פוא טֶסֶניִל אגד סאו :ררע | איר היל בֶכִש הֶּתַא

 רוד :אוצ ןיִּבַעְג ָךיִא לע תו הָננְֶא ּךְל יא

 ָךּורָּב טאָנ טָּביירש יישר .רדניק עָנייִר אוצ נּוא
 - ץרָא דָנאל עצְנאג פאר טָליקווְנןייַא טאָה אוה
 עו ממ םיִא .טאָה נּוא םיִא רעָטְנּוא לֶאְרשְ
 אוצ ;ןוא .רדניק עניי גְניִרְג ןייז .טעוו .םע א
 בוא .ץֶרְוק הפפ תו הו ( :דָנאַל אָר ןמעְנ
 ןופ בּוטָש :סאָר איוו 1זַא ןייז ןלעוו רדניק עָנייד
 אור נוא .הְהעּפְ הָמְדְְ מ 5 ד ל
 :בְרָעַמ נוא = תרומ ןינעק ןיקראַטֶש ףךיד טְסַשְט

 תַמְראָה תותַּפָשֶס .לָּכ .ףב < ככ .םורֶד נּוא .ןופָצ נוא
 ד זרד 4% <

 תוחָפְשִמ .עָלַא טַשְנָּבְג ןירעוו ןלע אוז נוא
 :ררעק 2 8 וא ריר א דע רעד ןופ

 איִד ןופ גוא הֶדָיִרְי ןייצ רע םאה םעד אנ נּוא ראי צבי ףוא 0 יע ,

 רע טאָה פוס םּוצ וא ןְכייִל "לג טסעד םירָש איר הָמּוא ינירּביא

 טעוו רע ןעו) גוא ףורא טייג םיד ₪ ןופ רש םעד תג בוא 0

 גוא ןקאָרשג בקעי ךיו-טאה טסוויג סיִנ ,רע אה ןיינ פאר
 יש , .םיִא מַה ןֶּבאַה .םיִנ הָדיִרי ןיק םּודא סֶעונ רשג שמא לא
 תר למ יל 0 םוראוו חדרי ןיי ןָפיוו טיג טספראד םינ .ארומ ןייק ראָנ 0% 3
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 ּט

 ית ניתק ב
 2 ירא אָדָה אראל
 ריבר עקב

 5 ל תלמה
 ו
 רַמָמַו ּהָתְנשִמ

 אָרְכְי תיא אָמְשְקְּב
 ירה במבי ב
 ו

 םירוטה לעב
 ךיפכטסו (וט) : 620 560םי 56לטי :6כיו וסזו סי פילק .'םינצ
 וקנטמ כקעי ןקייו (זט) : תויככמ פככ6מ סז יג , סמד6ס 6
 556 תפמטני סד6 ₪ ותכפס .ןיפס :למוכ 135. :פ"ס ...כמזליו
 סלופכ .סגוס 5וסש ךוקמ .ותנטממ .סיכ ילק ופנטמ .לוכנכ

 אָל
. 

 לוח םוקמ אוהש ןאכ יתבכששכ רובפ יתייהש המכ אל

 יישר ו
 סלי סיקס יפל .ףמע יכנא | (ופ) .: .ןולקי ןכו
 םמסמ ספ . יתישע םא רשא דע : ןכלמו וטעפ כ
 ספ .ךילעו ךכל'> . ךל יתרבד :: 65 ןיטינ) וכ- לכ 'ר
 ומעל = -פלו- יססייפס .ךל ועכז לע ססלכס - יקסטכסש
 קחיִּכ יכ :0:5 .ערז -ךל -5לק* -קסכי .יכ ול: יקכמס לב
 955 :סיכומסס ססלו ולו ךלו .יל-לכ .ןכו קלי .9..92))
 ל:כקטי ספ .יכסט חיפוי סז\-לפ .ןוטל סיבפכ) .סוכיד
 סספ -יתעדי אל יכנַאו :(וט). : ןככ סדוק ש לכוד

 ָי ט'ע שוריפ =
 ישר ריד טימ יב ףיא דש כ ןונ רנה וטו

 ושָע רַפ ןיִטְכְראְפַנ ךיז טֶה בקע לייוו טְּבייִרש
 טיִמ ץיּב ךיא טנאזג םיא טאג אה ןֶבְל רפ נזא
 ףיד לע ךיַא נגא ךלה רש ::לְַּּב .ףוחרפשו .ףיָד

 תאוה הָפדאַחלֶע ףיִמיבישהנ ןיינ טסעע רד :גאוו-ןיטיה
 רַעָניִזאִד רעב וצ יד ןיִרעְק .םּוא לעוף נוא
 ראָפיטיִנ ףיד לע ּךיִא םיחאו) רגשמ ל רֶרָע
 סאה לַעְו ָךּוא ןעָבאונ יב יִיִשָע פא -רֶשָא יש ןיִזאָל
 ןופ טעָרָנ ּבאָה :ףיִא םָאְוֶו :ּדָל יפרגד רשג א ןאָש

 בקיץקיו זמ + ןירעטְלע עָניַד וצ .ןנעו) טנייב
 ןייז ןופ טֶכאַונְג ףוא :ךיז 'טאָה בקֶעָי בוא .ותָנָשפ
 טאָה רע :נוא הופ סקְמַּב יי שי ןכָא רפא ףאָלש
 טְרֶא םַעְר ףוא אָר זיא טאְנ ראש ראָּפ שָגאָזְנ

 |ומכ | | .אָציו תכ תישארב

 :ףָל יתרבדהירשא תא
ָוהְי שי ָכָא מאיו ותָנָשמ בלע י

 ה

 . ל רפפ סדיקפ 9 יכנ6\ , ת5 ןירדסנפ ד פוכרכ יכ5 סגסו א"

 :יפְנא הנהו < : ךטהזבו המדאה וש
 ָךְלִתְררֶשֶא לָכְּב ךיתרמשו . מע
 יב תאזה הָמְדאָהְ"לֶא ףיתבשהו

 .יתישעזיםא רש דע ךְבזעַא
 קי

1 : 

 : יתערי אֶל יקנו הזה םוקמב
 ארייו

 ם'בשר שוריפ .
 ז ךל ךל !פב ויתָשריפ רבכו אוה' יפר לקשמ ירהש המראה
 רשא .תא יתישע םא רשא דע םיכרדב . ךבזעא אל יכ (ם)
 םיבהדּב יכ תאזה המְדאה לא ךבישהל . ךילע יתרבד
 ויכַאלמ .-יכ ביתכדכ .. דתו םיכאָלמ תריטש ךירצ התא
 .;םוקמב 'ה שי ןכַא.(זמ) :.ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי
 ךא ארקמבש ןכ6 לכ . ןכז . שדוק:םוקמ אוהש אה ןכ ךא

 ְ .; =:םימְכח יתפש
 .ךל ןגמ פמסמד .ךמע .וכנפ .ופמ :כ'פ6ד כ :  ססירס ןוכל
 ןגנמ :ופכזסכו .ןולסמ ףודכו סלט וטעמ סכו;סכ :תרו (י"סנ)
 : ךותוכוכסו ךלפ לש לככ .ךוקכמכ] סווספ וסזו סוסכ סטעפכ
 דע ךנזע6 65 .יפדוק עמסמ ססמ דע ךכזע6 9-וכ ?'קד-ך
 5 06. :סטעו ס5 קפס לוסס עמשמ ס8 קנמו ופיכע לפס
 למולכ ילדו ןוסכ .ומכ םוסד .וכ ןוכככ טמטמ 05 / טרפמ- ךכנ
 :הוכ ןוס) םמעמ ספ םג ספ  ןוט) םפְכמ > וכמ ןווכ
 סקע ופע רכדכ .רוכנדס לע יפק ךל .יסככה כמ מכר ת"הו-.ש
 ככדפ וגס 'כס6 לכ "פס כ'סד כ'וו "וגו 'ס ינמ כמשיו חזסו

 ] לארשי ילשמ
 טְגאָוְנ טָה טאָ לת רשָא לָכב ךיהרפשו מל יִכִנַא הָנָהְ)

 ָףיִר לע ךיָא וא ריד טיִמ ןייז לעוו ךיא בקָעַי וצ

 םיִא טאָנ טַה סאוְו רָפ השק זיא ןיינ טסעוו אּוד ןִיִה ּווו ןָמיִח

 טקיָשֶנ םָה רָנייִא לָשַמְ זיא םַע הָסְנְרּפ ןייק .טכטַנ וצ םיִּג

 סאו .גְניִדְלַא טייִרְגְג ןָא סיִא םָה נּוא געוו ןטייווא ןיא ןוז ןייז
 ד ו 1 =1* 'ז . ד צ תר -=ש . -

 ָךָּג גוא םיִלָכ וא רָדילְכ גו םעָר ףוא ןָבאָה ףֶראַד רע

 רָד .ףוא טֶלעַג לַטייַבַא ןבעְנְג טיִמ םיא טָאָה נוא ןכאז ירָדְנַא

 יא גע רד ז8 קייג עידומ יוז עמ טָח ליוו רעד האצוה
 ש לי =לפ :- [ 3 ְש צד

 ןוומ ףיַא לת דָנּוצֶא נאג רמאָכ רעָד .טָח ראפ גצ הָנבבא

 ימכעלש ןופ ןָמיִהַב םיִא לאז ךיִא זו ןיימ םיִמ ן%אפ ןיילא
 רָר גאז רופ .רעָר ףיא סָצעֶָנ ףיא די ןּבאָה ייז זא שנינענב
 ןָא ריִמ טסאַה וד םוָו דלענ .לָמייַב רעד זיא יוו רָמאּפ םוצ ןוז

 תואצוה ףוא ןֶבאָה יא לע ריִמ םיא ביג עו םֶד ףוא םּוירְְג
 סאד ןטעּב ריִמ איב וטכפראד סאו םיִא ּוצ רסאפ רעד סנאז

 טסו .אוד סו ריִר םיִמ .ךיו ראָפ יא .תואצוה ףיא טלענ

 בקעי טי נג זיא יִיִלְמעִנ סאָד ןפוק ריִד ְךיִא לצו ןיִפראד
 = טרָפַָענ רָביִא םיִא םאָה נא םֶהְָרְבַא וצ טשָנעְבַג פה םאָנ



 ייווץ

 . ספ סדיקפ רונ ספ אר הלא תיכייסא יּכ הז אהה סכנה דעה ראו אח אציו חכ תישארב 2

 םימבח יתפש
 5וס סונג 5דמד ןויכ רכע ') לוסמ יתלכד ןוש) 89\ ךסע
 כ'ל6ד .[ך : ל'קו סוקנכ ותנסמ ןיקס 5)ו דקמ .סועקב..לכסו
 תיכ 06 יכ כקפי .כמ6ס ןויכ  ל"קד א : עדו ₪: ס5 מנמ
 סוקמס סע קס 5לקיו ם"מכ 5 תוככ סוסס עמססמ 86
 לועלו 25 תיככ .דמוע סוס ס)וסט עמשמ  כ"6 6 תּוָכ וסט
 סנסו סו)סיו ליע> כוקכדמ .עכמ :0832 דמוט סיסש עמסמ
 סוס ןכ6 גט סוקמ סזילכ םכפמ לכו 'ןגו ס9כ6 כ9ומ ספוס
 עכס 063 ונווסד סנחקכ וינפכ בוקכד ולמ6 ומק ופדו כ'6
 סנוסס קלפמ ךככ ידדס6 יפכק ליטק כ"6 פוכומס ןניטכדז
 דגנ זעופיכ ענמלו קוספמ עמטמדכ עכט רפַכָּב ךמוע סוס
 ןופד קוספכ ימג עמטמדכ 25 תוככ וקלרו סילקורו ןנווסד ס'3
 סלוסספ ןוק כקעו סיס ןכ סל ס'ִכ דגנכ סיס ועופוט ףופ למול
 ןינכ לוכגכ ונופ5כ ק"מסכו סדוסי סוכדכ עכט ככ ילסש
 סיס סמ כ'סו ןימינכ לכ ונופלכ לוס זולו ןימונכו סדוסי
 סוס 69 ילס סומסס לעטו סוס6 תיכ ול ןללקס 15 תלעמ
 סוס ועופוס עגמ6ק 'ופ ןכ) ופסל /8)ו סכופס* ילגכ 5) ספ
 6וסס 95 םיִכ דגנכ סיס ןפסכ ונוס ס)וסס ףוסו ס'כ דגנכ
 יפגכו י"טכ סעלסו קוספס עוכיפ כ"ג ךכ ל"קככמ כקכ , זו)
 לכ רטפוו ונופמ םיכ) כ סז קוד5 ס"כקס כמסט ל"וכסכ
 ןלש עמסמ ןלכו סוטטורי ונויס ס"כקס לט ונופמ  םיכו סנונ
 זול 'וסזו 26 םיכ סילטוכוכ ופכק .כקעי ולמ6:דועו 36: תוככ
 ןמסל .לוכו ספ6 6 'ופלו 'וכ כועס סע זול :סלופו -בוקכדכ
 ןכוסמ .סטק :ןיידע סועסוכי פוס זול רמו; לכותט  כותכס
 כועס סט סוסט וזול פק 151 וכו כמוס ונ5:ןכ לפו) ודמ)
 סוכו 56  תיכ דסיכ \ סולכה סט) ןפקט סי9סוכוו סנומ6רכ
 קופססונכס וטוכיפ יפלד ס"5כס תעד יקופ6ל םרופס 6'ד רופי
 וסז ןיככדנט .רקיעו 56 פיכ סולטוקו) וסכק  כקעי בוקכ :ןנלש
 יקס5מ 65 סו 6ןס סיפכס ילכדמ כ"ג סונפורי .5לו זו
 ןנווס זו; 6מכד סעק כ'ג ןוכותס ייפ דוע\ סוקמ סוטכ
 וכ 62 ךרדס .תיענפ6) ככ ןכונס ךכ5ס קלופקו סו)שולו
 6יס זו; 5 סונפוריש . ו"טכל כוכב סוסס י6ד\ 526 ודגנכ
 ןסופ-ךכקמו סס וסוככע 6 סמל ליס םיכוק ןוסנו סכמנכ

 לארשי ילשמ
 גוא ןייז סנרפמ ייז .טיִמ ךיז לאו רש טלעוו רד ןופ תובוט יִלָא

 טאָה קש :גוא הָבְְּב רֶר םיִמ חצי טנג טה םהרנא
 ןופ תובוט איִד ןֶבאָה לאז רע הכְרְב רד טיִמ בקעי וצ טשַנַבְג
 רָדּרַב ןיּ רָפ ןֶפּולטגַא טוימְג טָה בקע זַא .ראָנ :םלעוו רד

 טאג גוא געוו ןיִא ןיינ טפראַרְּב םֶה גּוא ןֶבְל רטעפ ןייז ּוצ ושָק
 ןופ ןטיה םיִא לאו רע געוו םעד ףוא םיִא םימ ןייז םזּומג טה

 ףראָד רע סאו גניִדלִא ןָבעב יא לאָז גוא .טייקיטְכעְלש יִלַ

 רַעָר םאוו הָכְרַב ןייז ןופ ןֶבְפֶנ טפְראַדַּב םיִנ טאָנ ןוש םיִא טה

 ףוא םיִא טיִמ ָךיז זיִא םאָנ םוראוו טשנעְּבִג םיִא טה ראפ
 : םיא ןיִהַּב וצ געוו םעְר

 (םיִחְלא תיִּב םא יִּכ הז ןיא הזה םוקְמה אָדנ המ ךכאיו)

 פד יוו טרוא םעד ףוא טְניִטכעַנג טאַה גיִבָא בקעי :
 5% . . | ד 0 אי

 עַד ןופ פאַחיִג ףוא יו רע טה ןייטש טעו שָרְכְמַה תי

 | ;ולקנו ו :::םולקכנוא >
 מ ..ליִחְדו זי

 דה אָרְתא ולח
 ןיְַלֶא טוידה רתְא ןיד
 ןמ הָב .אָועָרְר רתא
  .יס00/< - שד.

 םא יכ 6י) :סזכ םודק סוקמכ תו יפנטי 5 יספדי
 פלמז ןב יסוויככ סטכ קזעלס .כ%6 ,םיהלא תיב
 טינמ .ועופיפ טנמסו א .טכם רסכב דמוע סןס סלוסס
 סדוסי לם סמורדכ דמוע עָבַמ רסבס .םדקמס םיּכ דגנכ
 55 תיכו \ןופינכו סדוקי ןיכס לוכנכ .סנופל3 סילפוכיו
 ןיכו - ןומימב :ןיכמ .לובנכ  ןימוככ םלסכ לכ :ןופלב סיס
 תיִבב וטסרו עבס רקכב וילגכמ סלוס סנמכ .ףסוי ינכ
 וכמסס = ופלכו . סיפםולי .דנכ | ופופיפ ט5מס  טיבמ 56
 רטפיו ומולמ םיב9 53 :סז .קיד5 ס'כקס .רמסש וניסובכ
 לס סוג .סילטוכול וסכק 3קעי ולמ6 דועו |. סניל לכ
 כמוס ןכ .כמול ודמ ןכיסעו סולסוכי לו לוס זול וח
 ןכסס קניפק סיס וזו ןסכל סכו סילומס כס לקענט מס
 דע וסלכקל םדקמס :םיכ לכמ ןילוס םטיקפכ .סכומלס
 לע בקפי- רבעפכו ם'פו =. סוקמכ ענפיו וסזו ל5 םיכ
 סובל ביסי סל וסיפ ספ ומכפ 85 עודמ -ב םדקמס סיב
 וסוככעו סימכס .ןמו ןיסוכס ולנפססמ סוקמכ ללפססל
 = םלקו- סםנס "דיג קרפכ 7 5/6 ןלס דע וסיפ
 יקרכעפ רספ6 למס ןכמ5 6טמ יכ סנכמ ךני\ היכומ
 בסי | .וכ יתלנפסס | לו יקוכ6 וללפססמ סוקמ לע
 ". לפס ול .ספפקו -35 :פיכ דע :לזמו כלסמל סיתעד
 לעו סילטוביל על יעפ ךומסס וס = סו 5 לס תיכ)
 - "ילומס לס סוסו 56 תיכ סללק סיסנפס ליע ספיסמ סמ
 ןכו קקני וכ ללפססמ סדטס .לוסו ססככ6 וכ ללפססק
 כס .ופלקט ססככסכ 65 "וגו סלענו וכל סעוסכ וכמס
 56 סיב וסלקמ כקעיכ 606 - סדט ופכקס קסליכ לו
 וליסד סמ סונלפ . ארונ המ : (קייודמ י'םכפ כ'פ

 סקס לפספס סוס: ךק )"כ ב :כ'כע יפטרופדכ 5כק םכומדכ
 ומגע 5וסד ןויכ ל'כ  וסוככעו סימטס ןמו דע 'וכו בוסו לכ

 / .ט'ע שוריפ
 טֶה רע טֶּבייִרָש יישר .טֶסּואויָנ טיִנ באָה יא

 ןָפאָלָשְנ טיִנ ךיִא טֶלאּוְו ןיסיִוו טֶלאוו ךיִא טֶנאָז
 ארה י) + זיא םאָד איוו טרא ןְגיִלייַהַא וזַא ףוא
 םיקָפַה אָלונ חמ רפאינ ןמָכְראָפִנ ךיז טאָה רע, נוא
 םאְר ויִא גיִטְכְראַפ איוו טנאַזג טאָה רע נוא הזה
 םיחלא תב פא יכ שךַעָרְנַא טיִנ זיא סאְר הז א טרֶא
 ןרעו טָעיוּבְנ טעו אד רֶמּולְּב זוה םָמאָנ ראָנ
 :זיא סאד  נגא םיִמָשַה רש הֶת שֶדְקַמַה תיִּב םאָר

 תיִלַּפִּת איִר ואוו לָמיִה םעְר ןּופ'רעוט רעְר
 לש 2-0

 רי אנ .ןופ .זוה פאָל וי סע ראָנ שא טיג א סע חס טו יִטְכְאַפ ןיא רַפ פאו םִנ סה וא ףֶאָלש
 - בקע גוא םיִא שער רק וא תוכי םֶנייַא טיִמ טאָה רָע יו ךייִלג עמשמ זיא םֶנאָזְנ טָה בקע ולר ןיימָש ראפ ןפְראד

 ו סול רוט יהל תיב סא יכ לגז אור פאו יִניִזאְר םֶר םינ יש פע טרפע
 ער סרק יפ פאו סע א קרי יס רמה

 < לָעָר םֶנאָו טאָנ ןופ ווה פאר . *

 י רי םו רפ



 םידקָאְ -- אמש
 ביס אָרְפְצְּב ₪
 יש יד אָנְבא 'ת
 אָמְק החי ישו יִהודַמֶא

 :השירלעאהשמ קיראו |
 אָמְש תָי אָרְכו טי
 לא תיִּב אּוהַה אָרְתֶאְד
 אָּתְרְקְד אמש זּולםֶרְבּ
 םייקו אָתיִמְדְקְּ
 סא רָמיִמְל סי בקע
 יִדעַמְּב יד ארמי אָהְ
 ויד אָחְרְב יִנ גרמי
 ין לא אָגָא 2

 אמחל

 םירוטה לעב
 סו (וי) : ומולסכ סכ פוגסנמ וכל 226 65 0393 סג סויכ
 סיפפס לעט ןימתופ לקטס תונעכס לפוכ .. סלשיו סימטס לטכ

 כדיו כקפי רדיו 'סמכ | 'ג ,לדיו (ל) : לפסל ומ ןמז סוסו
 לדנט ןוטלכסו ןילכדונ ויס סיקידלסש כמו  ..סתפי רדיו .5סלשי

 למס ספל .כקעי ביכ6מ סדנ 'סל עכטנ 06 וסז| קטי סיס <
 ף. שר

 וסכו ונתלכוס ומכ פוס לכד סט ופיסד . ןידס 6
 סולעל סלפס .סיקפ . םימשח רעש הזו : בבנמכ נ
 סלעמ לט סדקמס קיכס וקרדמו . סמיממס ספ)פס
 היהי םא (כ) :סטמ לט םדקמס פינ דננכ ןווכמ ד
 900 סוסעכס 9 לוסי סל . ידמע | םיחלא
 יכנס .סנסו 3 למלש  ופכ ידפע ןח :םווס) ינסיטכסב
 רטס לככ ךיפרמפו 5 רמסס ופכ . ינרמשו : ךמפ
 6 יכ רמלפ ופכ . לוכאל םחל יל ןתנו : ךנפ

 ט'ע שוריפ
 לש שָרְקְמַה תיִּב ןיגעק ףייִלֶג שימש .הָלָעַמ
 בקע :ףיֶז טאָה = רקינּב בק כ (תי) + הֶטַמ

 פַש רָשַא ןֶבֶאֶה .תֶא חקינ איִרָּפ רַעַד ןיִא טְרַעְרַעָּפג
 סאו) ןייִטָש םעְד ןַמּונְנ טאָה רע גּא ומשא |

 התא פָשַיַו םֶניִפאְק אוצ ןייז ןופ ןאָטְנ טאָה רַע
 דָנאָטְשַב ןייַא רַפ איז טֶכאַמְג טה רע נוא ה

 ףוא לא ןסאָנִג טאָה רע נא ּהָשאר לע ןֶמָש קוצי
 לֶא תיִּב אּוהה םוקָמַה םש  תֶא אָרְקיַו (טי) :ץיִפָש יא

 טֶרֶא םִעָר ןופ ןֶמאָנ םִעָר ןַפּורג טאָה רע נא

 םוצ רַעָּבִא .הָנושאַרְל ריִעָח / םש וול לו לא ּתיּב

 ןיָנאָז

.% 

 אציו חכ תישארב

 בלע בש " :םיִמשה רעש הזו
 םשירשא ןֶבָאַהְיתֶא חיו רק
 .קציוהבצמ ּהָתא םשיו ויתשארמ
 -תֶא ארכי": השארידילע ןמש
 םלּואו לֶא"תייִּב אּוהַה םוקמה"םש
 רדיו כ : * הנשארל ריעה"םש זול

 םיהלָא הָיהְייסַא רמאלרדנ בלע
 רשא הזה ךרדב ייגרמשו ירמע
 ?"""ןתנו ךלוה יבא
 . ומ רעס סדיקפ סח) יג ןפנו א ת

 ₪3 | מק

 לכאְל םֶחל י
 דגבו

 םיבשר שוריפ
 קציו (חי) : רבדה עדונ ןכא ןכו .רובס יתייהש ומב אלו ןכ
 הילע בירקהל השדקל התוא חשטו . השאר לע ןמש
 םתוא שרקיו םחשמיו וילכו ןכשמב ביתכדכ ובושב תונברק
 סש תחשמ רשא לא תיב לאה יכנא . ונינפל חיכומ ןכו
 םש וול . םלואו (פי) : תונברקל םיהלא תיב היהי וגו הבצמ

 םימכח יתפש
 סד6  ןיפוק ןיפ סיעתכ וסיככעו סימכס ןמו לפקס לכ
 סכר -ןוקנ ולנ .ו"יוכ .וליסדט .סוופר 5וכמ ג : סופמ רכדל
 רנד סכ ימנ פוסד סנונת ומכ ל 6וס סונלתס ךכד 550 לוס
 רכד סש וענ םוכלל דגכ ןכו ו'יוכ ונקלכוס ומוגרס ס"פלו
 : ןכ | סוגכתס ךכדס מ"ס  כ'פו וסכי ו"יוכ ומוגלקו לוס
 סמ) סעטס טרפמס 636 קלוס וניצל .סכצעסד ל"ג (י"פנ) ד
 ןווכמ | לוסכ יפל סנקט .םוינע) רעס וס סוקמס סו לקוד
 ןופ וכ )קמ ךכד פוס סופכס לעמ מ"מו סנעפ גס ס'נ דגנ
 לוס לפכ 6רקד נטי) ףסד פ'נכ זך : ןוטח ו6 כעט סופפל

 לארשי ילשמ
 גןכ* 2 ד 0 0 2 ב 0 ב 1 שלעוו איד ראג לּופ ךיז זיא דובָּכ סמאג טלעוו רד ןופ רטרע

 לשמל ןייִלַא אנ ןופ זוה םאְד זיא םאָד בקעי טֶרֶפָנע ראפ
 ד זו ₪ 0 ד . ד הש ספצשדצ -

 ןֶסאַ ןי ןָנְגאַנְג ויִא גוא אָטש תּוכְלַמִא ןיִא ןֶמיקְנ זיא רָנייִא
 םעניישא ןהעז רַעְר רֶע טאָה ןרעומ ענייש יִד ןקּוק ןא לא רע

 ץיִלאָפ רעָר רעק ןמעוו וצ רע טנערפ . רָטסעַפַא וא ץילאפ

 וצ רע זיא ךלָמ סעד ןופ ץיִלאָּפ רעָד זיא סאָד םיִא קמ טרַפנע
 ןיִא אָד וא םיִרָרַה עניִצְנייִא ךסא טחע] נוא ףיוה םּוצ ןֶנְנאַגְג
 סאְד םיִא ןעָמ טרָפְנע םיִרדַה איִד ןֶנעַז רעוו רע םֶנַעָרַּכ ץיִלאַּ

 +צ רעק רדת סאְר גוא ךלֶמ סעד ןופ רָמְקאָד םוצ רעק רדַח

 ןמוקג זיא רָע יִב רש סוצ רעה רֶרָח סֶד וא רֶמְסיִניִמ םעָד
 ןופ רֶדַח סָד זיא סאָד םיִא ןעַמ טגאַז למ םעד ןופ רֶדַח סוצ

-. 

 וצ מאל  ןאָטְנ רֶדָנ ןייצ טאָה בקַעְו נּוא רד בקמ רד (ב) :זול ןיסייהְג טאָטש איר טאָה ןימָשרצ
 חת רוב יתְמשו חימבמ ריִמ ויִא רע איוו זַא רִמ טיִמ ןייז טעו) טאָנ זַא יִדְמ םיחלא = הָיָה

 = =  ןםעמ רע,כוא לוכאל סליל תו אייג יא םאוו געוו םעד ףזא ןִטיִה מ טעונ רע .גּוא דל



 אציו הכ תישארב
5% 

2% 
2% 

 םולשב י הָבשְו יט : שבלל דב

 יתמשיי"רשא תאוה ןבָאהְו א
 % רשא לכוםיהלַאתיב היי הָבַצמ

 ש : ל ונרשעא רשע ילךתת
 אשיו

 . 15 פע רסחפ רפפ 560 ןכ6ס\ אך

 םיבשר שוריפ
 ארקנ בקעי בכשש ריעל ץוחש םוקמח .םש 'לעו . ריעה
 ומכ .  םולשב יתבשו (אכ) : לא תיב חטצע ריעה םש

 יל 'ה היהו : תאזה המראה לא ךיתובישהו יל רמאש /
 ..ךל ונרשעא רשע (בכ) : ישעט לכב ינעייסיש . םיהלאל

 , ונכספ6 לטפ (ככ) : פוכוכככ ספיס סדוכעסמ ושעמ יפינקש סנוסכס ומ

 םימכח יתפש 2
 לומסו ספ\ פ'זעו ינכמטו ןנויס ודמע סוס)6 סוסו 6 כוקכד =

 תכומס6 יפק ידמע | סיס36 סיסי 05 יפסד רמולכ וכו יל
 סויקי 05 קפוסמ סוס כקעיט למו9 ןכפי ךיל ק"6ו םומעכס
 סוכגו = ₪ = לכי סוסט ל"יו . 155 05  וקמעכס ס"כקס
 סולס 5מט .רוכס סוס כקעיד ל"יעו . ןל רומשי )ו 6עמס
 . ל'קו 'ונו 05: כמ6 ס"מ סילעכ סוֶככד 62 סולח ןולו 6וס
 ןכוס 'פכקמס ןמ תוסעכסס םוכוס) 6כ י"טכט ןווכ ם"6ו
 סמלס לע וקוטכסכ ןווכ :2'י) םוככ) דגכ לע ימג ןקועבס
 ךכגל .קיספ "וסלט ומכ .םוכ)) דג לע ימג וסיטבסמ ידו
 לינסכ .ךנוממ .קיטעו | סוכק* = םידגב ןוכז 'יפ ךסורכ) | יוסו
 סיוטכ 55 ןכוק 55 ךכוככ) לכ5 .'ופ ךסולכ) יוט , סודנכ
 לכ6ו סנוע) .סדס יוסוכ 'פכ .ימג רמ5ו םימד ידכמ רקווב )ו
 סע .יפכ .ססכקיו םכנוו ₪ םופ סממ .תוספ סתשיו סדס

 ימדו .כ'מ .לוכ65 סה)ס לע ומועבס ס"גקסש ןויכו 13 טוס ,
 ופכסממ .ס5מ5 ךיל> סוס כ")6ד סובכ) דגכ לע ימכ וסוטכס ==
 ס'כקסו כוכ52 סל וכ סיסי 550 %5מנו סודנכ סקי) ודכ =

 7 יש ל

 3 '- 57 כ + ה 1 וכ רול ו רצ". וו יאשי ה נז וה ₪ וי
 0 7 0 0 % וי א , לב ג

 ב : י % . % + 4 ה 5%

= 09%50- 

 :םיהצלילהוהיהיהויבאתיִּב"לֶא

 כ'ג .וסוו = (ו'םנ) ן : (י"6לסמ) 2וכ%> .ססלס לע ןחיעבס

2 ₪ 

 שבו" לכימל אמל
 0 ו 2 2 4 7 ₪4

 ו
 - אחיו אבמתיִבְללעּב
 :אָקֶלאַליִל יד אָרְמיִ
 "לק אדר בכ
 יד יה .אָמְה יתיש

7 

 ואל עא תש ,

.'*'.- 

 םדק הלע .חַלָּפ ית
 ל פת .יר .לכו יכ ןתת יד ר ₪
 הָנָשְרִֶא אְרְשע ןמ דח

 .ךמדק ג = > םירוטה לעב"
 .םמּב '2 = >=םו595. <:סלסס סיכרככ מתפ וסט :יפל לקפי ריכ5
 5והג  ןסכ סיס כקפיט |. דמכמ םידנכְק 96 םוכל>  ךדי6| 6כס
 יפש נ"סכ קטי פיטפ  סת6 36כימ) ס"בקס .כמ6 "ככ 'ימדכ
 ג"ַסְכ- תויסל .ךיל5- סת6ט ךייס .וככי לע .ט)5 םוסס .סומ לעכ
 סייקיש םוכלל דגכו :פוכ65 ספל +9 ןפנו .ש"ז ומוקמכ | סלטמכ

 : טפוממ  .רסוו  זכזכי 56 וכזצמס לכ וס 'יגכ

 י'שר
 < יסיסל .6לו .למסנמ כזענ לוס .סתנ טקכמסו ךכזעס
 1 65 סילסמ) סמל  םקכפ וערמ כוענ קילל
 :סמדסס ל5 ךיסוניטסו י כמספ ומכ . יתבשו (סכ)
 : ןכ) .יככדפ לפלס ו-555 טקס ןמ סלט . םולשב
 ס)חסמ ילע-ועפ לוסיפ .םיהלאל יל 'ה היהו
 יתרְבִד לפס ם'פכ :יעמוב ז לוספ 5מי ס)₪ ףוס דעו
 סוספסל ךל םויסל מסנט -ססלכסל קיטכס וז ססטכסו ךל
 סוס וכ 05מי 650 ססוימ ךעלז) (ו* ליעל) ךולסל ךעלזלו
 וז "יו טלופפ .ךל . .תאזה .ןבאהו (ככ) : (לוספ
 סטטס :ינ6. ףסו ספ 5 יל סטטס ספ .ןכססו לט
 .'וגו הכצמ .יתמש רשא .תאזה ןבאהו : פז
 ומופכ- ספע ח .ןכו 'ס סדק .קלע .קלפ .יס6 ומוגכסכ
 סמ (ס) ןמקל) ל6 םיכ נע סוק 5 למסמכ סל6 ןדפמ
 : ךסנ . סילע .ךסיו .'וגו סכ5מ .כקעי כליו סמ .רמסכ
 :ךנ ותרנד רט ה כמ סד = ו'טס 3 תוחטכסס | גלכמ

 םוצ רעק ץילאּפ רעד ראג וא .תמא .יקאמ זיא סע טרפנעג 2,
 ד % - + ד 5 לע? 5%- ָ + 1צנלע* 2"

 ומילא .ושמנלט לני עב 5 סאה למ רד רו ָהָלֶּפ 5
 ריִמ סאו רֶרָח םאָד ראָנ ןִנ רש ןירעי ןיפ רדחא רֶדנוּב - =

- 

. . 

, 

 רָנייִק ןיילא ךֶלִמ םֶד וצ ראָנ טֶרְדְנּוזג פָא זיא ץינענ ריד ןבאָה =

 7 ג ל 0 : ל ו /
 ם ב רוב 1 . 1 - . א | . . 1 + 2 קי 2% < יקפש רָשָא תה נָשה(בכ) :רדניק עָניִמ ןיא לוספ ןייק ןירעע .ןנּופ שיִנ טעוו סע ףוס זיִּכ הֶלְתִת

 ִּפ רָשֶא ל אות ףךורְּב טאָנ ןעָניִר .לעו) יא רֶמּולְּכ זוה סָמאָנ

62 

 נכ ומכ ונע .רמסנמ סמ | סיוקסו 6ל₪ יפדוכ ןכ) יככדמ דומלוו לטקס ןמ סלמ סוכי 5) סו ךילעו ךכר5) .י"טכסו
 5וסמ 69 םוקטכסס לנכמ פוס 'ןגו 53 'ס סיסו- סגכ כ"כ ץ : 5עמס סוכגו 602 ופנפ לע ןסט ס"כקס לט תומטכס

 6נט .ןכו ו"טכ .יפוופ ךכ) .ןך :: םוסנפל 3 'ס סוסימ 50 = כיוסמ ןללס פוסטכסס ומויקפי 65 ס6 ף6 5סד רדנש רלנס =

 סכתתמ סנט מ"פ כ"ח ספט ןכ ףוס) 6סד .'יתו ס"כקס ופל םפפי וז סכ5מ לע [קודד ןכ ןמונכפס ל'נמ סוגכקס לע סעקת
 כירקומ .שנס "לדו )"כ 'ס סדק סנע ח)פ יסל- סגלק ןקל| כד לן ילנק לע .סיסכמ) 5 'ס .סיסו סיסיו ןל וקעד סיס

 ל ט'ע שוריפ לארשי ילשמ |
 ריילקַא נוא שמלל דגני .ןימע וצ ורב ןּבַעָנ רי - ףינ פאָה דא .טָגאְ גוא טריו ראפ דיזְרָצ ה למ עד
 וא יבא תב לא םּולָשְב יִתְבָשְו (אכ) ןהיילק אּוצ ןא דָנּוצַא נוא - ְךָלָמ םוצ רעק ץיִלאּפ רֶד ראָג זא טנאזְג רירפ רימ
 גש 2 ₪ םיִא י ןֶּבאָה ךְלָמ םוצ רעק רֶדַה סֶד ראָנ זַא ריִמ ריִא ג

 רָמאָפ ןיימ ּוצ םּולָשְּב ןיִרעְמ םוא מ לע יא
 איד ןנְרעָל פא יִנ ךיִמ לאָו ףיִא .דָנִז ןֶא וזא
 טעו טאג  נוא םיהלאל יל יי ה ןבל ןופ ןינעוו
 = םייִמ סר טָפייִש שר .-טאָ ןייא ןייז ריִמ וצ

 ןופ ריִמ ףוא ןמאַנ ןייזןעור ןכאַמ טעוע רע עמ = 9 ש טנאש לס רעל קייפ יג ןיבצ םינ ₪3 ןיצ ראפ |

 קי דנאָטְשּב ןייא ראפ ןאטנ באָה א סאו .ןייטש קניזגיד םעָר :נוא הָכִמ
 4 נוא יל

% 

 עי < . <

 | יז טעה יא
 קושי ₪ = ב שש

/ 



 % ₪72 בקע למ
 ינב עראל לז

 אָהְו אְְַָב א
 ן ןירדע אלת מ

 / יהא הל
- 

4 

 | ןצ בר ןא
 אָתּבַר אָנְבַאְו אָירְדִע
 ז אָריִבְד אָמּוּפ לע
 לכ מל ןישנּכתמו ב
 תי ןיררננמו אש
 אָמּופ - .לעמ = אָנְבַא

 אנ תי קשמְו איבד
 םירוטה לעב

 :תפי יכנ6ש ופכ וע6 ומ סלמ5 . סדטכ 263 סנקו ,סכוו (3)
 ס6כפ ס6 ימ6 סוככמ ך> סיסי ןכ 2620 כט יפנמדזנו ל6וס
 לסכל מכ . סדשכ כ6כ סנסו : ךלומ םכ | 6יס יכ6ותכ סיסש
 ספעו ןכס6 סז 'ינכ . יכדע סס:ס : לכדמכ 36005 .סיסש
 'פכ 'כ . ןכ6סו : סשמ ינכ . םוסס .כ6כ0 מ יל": סילמז

 % יש :
 סכומ .סלוככ רטכסנטפ . וילגר בקעי אשיו ס) |

 . סכלל לק ססענו וילגל סמ וכל .ססכ סרימטב םטכוסש
 סיקפמ . םירדעה וקשי (2) : ר'כב םרופמ ךכ
 : סללק ןוטלכ לכד 5לקמַכו סילדעס 5 סיעולס מ
 ןכסס י סתיסש יפל ףספס) ויס סילינל , ופסאנו (ג)
 ןוסל לכ .. ןיכדננפו ומוגלסו ןיללוגו . רללגו :  סלולב

0 

 - הצרא ףלינ וילנר בקע אשיויטכ
 = האב הגרו ארי < + = םדְְיַנְב יהוו

 = "ירדע,השלש סשה השב
 = רָאְּבַהְ"יְוִמ יּכ הילע-םיצ

 5 ןקשמ איהה אָריִּב
 קש" אהה וו 5 ד

 . סינכ8 םוחוכ ינמ  ם"ט

 .*. ן..

 ..ובישהו -

 ם'בשר שוריפ
 . = ךותמ .זילגר בקעי אטיו (א) :  הלוע ךינפל בירקהל
 ..סרק ינב :.הצורמבו החמשב ךלה ה"בקה וחיטבהש
 ; םיניתממ . הילע םיצבור (ב) :םדקמ םרא ביתכדכ םרא

 םימכה יתפש
 תקוד .סז תכזמס לע 5 225 ותסטכס רומטו 6) "ופ5 םוכברק
 וג לופסו 5 סלב עמסמד "וגו 9 ןקס  כטס "לכו ש"מו
 יכ-ןתס דסמ )כ 236 ק"סד = ל"וד ק') כטעו = 6)  קוסטכסס
 כ'לו כחל ל"טרספו . קוקטבסס רומסק 62 05/66 וגו רטע
 יתס ונרטעמ רשע 15 פוקטכסס רומטק 05 כקעי רמ6 ךכס
 ומוכוסס זמ : "כע סמע ןכו תסס סעפ רטע6 15ל ס6ו סורטעמ
 יס "יפו סוס סוקמכ דיקע ונלגו ופסלנו ןכו סיקטמ ויס

 םלנו סוכמ סינכוכ סמנו סילע | סיפכוכ ן65 ירדע 'ג סנסו כופכ) יופכ "יס ךכט ?'ר י : דיפפ ןוגעןג .ןוסו סיסס5ג

 | טיע .שוריפ
 רשעמ ןרייש פא ךיִמ .לַעְוְ דל ונע רשע ןיִּבַעְב
 בֶקַעָו :נוא וילה בקע אשי א) : ןינעְוו טֶנייד ןופ
 איוו טֶביירַש יישר .סיִכ עָנייז ןֶּבּוהְג ףוא טאָה
 רָע וא הָרושְּב עָטּונ ןייא טְגאְזִנ םיִא טאָה מא

 גּוא ןיִראוָוג גְניִרְנ ץריה ןייז זי ןֶמיִה םיִג טעו)
 נא סדק יִנְב הָצְרא ףלינ ןיינ ג טנעקנ טאָה רש
 וו טייל אי ןופ דנאל סעד אּוצ ןָנְנַאְנְג דוא רע
 טאָה רע, נוא אָרִב (בג : םייז | תַרְזַמ "יא :ןנואוז
 ןיִ ןעָנּורּב ןייש זיא נע הרע רק ןונ הנח ןהעזנ |

 נא ל םיִצְבּ ןאצ ירי השלש סש ןוָנ החְ דֶלַעָּפ
 ןירעוה ףאָש טי סעַראַמְס איירר וי :ןיִמְראָד
 םּוראוו :סיְִיְעָת וקשו אוהַה .רָאְנַה מ יִּכ רוא אויב

 רֶכיִטְסאָפ איִד ןיִנעָלְפ ןעֶנּרְּב ןניִזאְה סעד ןופ

.'. 

 0 0 1 5, ! ל . ָ . -4 - /

 .ןופ לומ .םד ףוא טְכיִל ןייטָש רעָסורְ ןייא :נוא רָאְכַה יפ לע הָלודנ נאה סַעְראַטְס יד ןקנ

 /3 יפלו וכַאַק תא יללעו םעְראָמְ עלא טֶלימאמנ ןייא רעו ןיִטְראְר וא הס |

 לארשי ילשמ
 ויש א ןאָפ ןֶא שָמְנַמ רעד יז ףךאל ןֶסּוק ןיורצ לא
 נע "שָד זיִא פאַד .ןמּוק ןייִרָא גוא ךלמ םעד דּובָּכְל םישובלמ
 7:' ד - ל ל צל + דו . 1-

 ןופ טלעוו איָד ראַג .לּופ זיִא טאג ןופ דובב רעד יקאט .תמא
 ו . א . ד ד . יש ה"

 קאָז אי ןעְסְנעְמ יד וצ ןָבְכג דרש איד רַע טה ןינעְוו טסעַד ןלאז איז ןשטנעמ יד וצ ןבעגנ דרע איד רע םה ןינעוו טסעַ
 0 77 ד ד ד : . תיִכ םד ראנ אד ךוא טאנ ןיא ייז ןשיווצ נּוא ןינאוו ריא ףוא

 '. ..ב קו. ו 0% | 2 4 - עור ןכאַמ לאו רע ןנעוו ספאנ ןופ טרדנוזג פַא זיא שדקמה

 | שיִנ טאָה :רֶנייִק וא טיימש קּוסּפ :ןוא יו וזַא טֶראַד ןמא ןייז
 םוי םּוא לודגְזַהּכ רד ראנ סישדק ישדק ןיא :ץייג :ןיירא טדאסינ
 - ד 7 1 =- +7

 ָךיַנ םאָה בקע .(יתְנשמ בקעו ץוקיונ) קוסּפ רֶר טגאז סַד רו
 (תוה םּוקַמָה אָריג המ .רַמאיִנ ףאֶלָש םעָד .ןופ טָפאַהְנ ףוא
 רדנוו = רפ רני יונ וזַא זיא סאד טֶרָא גיטכְראָפַא ראפ סאו
 זיא טאנ רטרע יִלֶא ןופ רָגיִסְכְראָּפ טְריא םאָד זיִא סאוו רַפ ךיז

 הו ןיִמ קיל ךי] טרפנע רע נוא .טֶלעוְו רֶד ראנ ףוא לּופ ךיז

 ,.וה ד ויָא סָע-ַא שרדנָא טיִנ זיא סע (םיִהלא תיּב :םָא יּכ
 ו טעו סָע סוָנ ןייטש א .טעו) שָדקְמַה תיַּב סאָד םאָנ ןופ

| 

 ו

 . מס יפי 'ז דננכ סמרפכ ר6כ ס"ז



 ספמלמ 05 ספ6 סיליכש

 = אציו םנ תישא וב 16

 םהעדיה םהְל רמי
 : ונעדי ורמאיו רוחנְְּ
 םולש ּורמאיו ול םולשה םהָל
 ; ןאצה"יםע הֶאָּב ותְּב לחְר הנה
 אל לודָג םויה דוע ןה רמי
 ןאְצַ וקשה הנקמה ףסַאַה תע
 + ןכתפ6ו 'פ רפווס '5 סויפ דש ₪ א' ה

 רֶאְּבַה יפילע ןֶבָאְהְ"תֶא ּוביִשהו
 יהא בקטעי םהְלרמאיו י : מקל
 : ונרְנא ןֶרמ ורמאיו םתא ןיאמ

 1 ב תי :ףןובומו
 + ּהָרְתֶאל אָריִבְ אַמּוּפ
 | בלע ןוחל רַמָאְו ד
 , ּורָמָאְו ןות ןָנָכ יחא
 . מאג ה אָנְחַנַא ןרִחמ
 ל תי ןותעדיה ןוהל
 :ןנעדי "וראו רוחנ רב
 םַלָשַה ןוהל .רמָאְו ו
 אָהְ םלש ּורָמְאו 'ּהל
 םַע אְָתֶא תר לָחָר
 דוע אָה רמָאו זי א
 ןע אל ינס . אמוי
 וקשא ריעב שב
 2 ּשְר ולאו אע

 ורמאו

 ןֶבְלתֶא
 רַמאיו י :

 וכלו

 םירוטה לעב
 'סו ..םכטכ .סמופכ ןילוקש סעכס דגנלו סימס שיקסנמס
 פ6כס ס"טמ סספ ''גו ס"יכ ןילוקס 'ס דגנכ 9630 יפ סקמ

 םימכח יתפש
 : ר6כ0 פ'ע | ס)ודג ןכססט ינפמ ופס6נו סמל| 'וגו סמל "

 לעו סוכדעס וקסו כע לוע דימ- סוגכפס ליכמ 60 60 כ
 ' 6וסד .סוכדנגמו סגרקמו ולגגו כיקכ ןפכד סוטמ ופסלנו
 דוקע % 6וסד ןורדנגיו סגכתמו וללגו כותכ ימג ןומסכו סוס
 סו ןוסכ ככדמ קוספס לכד סוגרקס ןמ םידסכ קכומ כ'ח
 וקטי פ"כ  כופכ חלד סוגכתס ךופמ קכומ 59 וקסי וכנ 6
 קוגומנס לכ . ןכו וגיקססו כיפכ ,ןסכו וקשי כותכ לועג 6
 ןויכד .ןינעס לפוכ 'פסד )'קד ל : וללגו ןמ ןוח ןיוט נס

 ₪ ע שוריפ
 םִעְר .ןיִרעָלאַק פארַא ןעוט רֶביִטְמאָּפ איִד נוא =

 תֶא וקְשַהְו ןָנּורְּב רַעְר .ןופ לוומ םעְר ןופ ןייַמְש
 ןֶבָאָה תֶא ּוביִשֶהְ ףאש איר ןִא ןקנירט ייז נוא ןאצה

 ןייטש םַעְד םּוא ןרעק ייז גוא הָמוקְמְל רָאְּבַה יִפ ל

 : טֶרָא רי אּוצ ןעְנּורְּב רעְר ןופ ליומ םער ף
 טֶנאָזָג איז אוצ בֶקַעָי טאה בקעי םֶהָל רָמא יד

 ריִא .טייז ןעָנאוו ןופ סֶּתַא אמ דָניִרּכ עָנייִמ יא
 ןָנעָז ריָמ נא רט טֶנאָזִנ ןֶּבאָה אייז נוא יפי
 טֶנאָזִנ איז אּוצ רש טאָה םֶהָל מאיו (ה) : ןְרָה ןופ
 ןוז םעְר ןֶבָל ריִא טְנעָק רוח ו כל א ₪

 א
 >> 2 תי 4 קא ב

 ריִמ וי טְגאָזִג ןָּבאָה אווז נא ירְסאו רב ופה
 וצ טְגאְזִג טאָה רע נוא סָחֶל רפא. :םיִא מ |

 דכ 5 סולט וכמ6 6 , סונט ולמ6יו : לוסכ ןיכוקס 'ג .דגנכ
 : סיפטכל סולט ןי6 56 6

 יישר
 "סל לכע כ ןוטלכו דיתע | ןוסלכ לכדל .סנסכמ סווס
 .ובישחו :םויס) דיפעו סיס כככ דימס סוקס לכד לכט
 סעפעס .ןאצה םע האב () : ןיכיתמו ומוגלס
 סלעפל סעפס ,03 לסלו , פיפס .ופוגכסו ףיכלכ
 :ןוטל ינטסו סשוע ןופל ןוקסכס , קסס ומוגכסו ס"יככ
 ספלפ יפ ..לודג םויה דוע ןה :0) : ססטע
 5לו ספיכס סנקמס ףוסמ) סיטולס כוכסכ סימכוכ ססוס
 ספ למוטכ לוג סויס דיע ןק סס) במס דוע וערי

 : .('כ) "וגו סנקמס ףססס ל תע ₪ כ'פע5 .סכלמ סומסכס סלו . סויס סנועפ
 ט"ע שוריפ

 ּורְמאיו םולש םיִא ּוצ וא סע ּביוא ול םּולָשַה איז

 חה םּולָש א סע, טנא ןּבאָה איי נוא
 טמּוק לַהְר .רָטְכאמ ןייז ןאצס םע א וב ל ןונ
 . זק טנא טאָה רע, נּוא רֶסאיַו ) : ףאָש איִד טיִמ
 יישר סורג ףאָנ יא גאָט רַעְה לוג יח דש ןונ
 טָה ןיניל איז זַא ןהעְוינ טאָה רע לוווו טּבייִרש
 ןיִשאָּפ ִנ רעָמ ןיוש לי אלו טנייַמיִ רַע
 . סורג זיא גאָט רַעָב שְגאָוִנ איז אוצ רע טאָה
 גצ טייצ ָּאְנ רָא טאָה עָנענְוריִג טויז ריִא בוא
 עָרְעייִא זיא פאָד בוא נוא גאָט ןָצְנאגַא ןישאּפ
 ייִצ איר טיִנ ּבאְרּויָא הָנְקמַה ףסוה תע.אל תומָהְּב

 = ןאצַה טי וטָחְּב איר ןֶלמאו אוצ יא



 דע ל ומ ח
 אָירְרלָּכְועגכְתִמ יד
 אָנְבִא .תֶי .ןירדְננמּו
 אָריִבְד  אָמּוּפ -לטמ
 דע מ: אע יקשנ
 ןוהמע לֶלְמְמ או
 יד אנע םע תַתֶא לח
 אָתיִעַר .יִרֶא אָהּובָאל
 אַ דָּכ הָוהו 4 : איה
 ןבל תב למר תַ בקענ
 תי הָמְאְד אָהוחַא
 אָהחֶא ןַבְלד .אָנע
 בלע בֶרַקּו ּהָמִאְד
 לה אבא תי רדְנִנְ

 יקשאו .אָריִבְ אָמּפ
 אָהּוחַא ןָבְלִד אע תי
 קשיו אי :בסעי ל מא

 י סייגפ רש6כ יפיו א'ת לח ל

 םירוטה לעב
 םדמומ לגלו סעל ןט ךדופו 520 'סמכ 'כ . 6יס ספל יל (ס)
 כ"ככ כ"ג שלדג 6וס סעכ יל ןכו תוילגכ לדג קוספ ופו6
 ס5כס | ןוילש ידוככ לניו ךדישו 520 'כ . לניו (י) : םוינגכ

 יישר
 : סודג .ןכסס מ .יפ) קוקפס) .לכונ אל (ס)
 : דותע 5% פוסט פל ןולדננוו סנכוסמ טז .וללנו
 קקפס ספ ריכטפס ימכ . לביו בקעי :שגיו 9

 ט'ע שוריפ
 ורמאיו (ח) :ןישאּפ טייָנ נּוא שר וכלי ףאש יִד ןא
 ןָא טיִנ ןָנאְק ריִמ לכינ א טָנאָזִנ ןֶּבאָה איז נוא
 ןָנאוו זיָּב םירדעה לָּכ ּופְסֶאְי רָשֶא דַע ףאש ו ןקְניִרָמ

 רָכיִטַמאַּפ עָלָא טלמאג ןייא ןירעוו ןלעו אווז
 פאְרַא ןלעו אי נוא רַאְּבַה יִּפ לַעָמ ןָבּאָח תֶא :ּולְלְַ

 ןאצה ּויקֶשַהְ ןעָנּרְּב רַעְר ןופ ןייטש םַעְר ןרלאק
 רב ָרַש מ :ףאש אד ןקנירט ןַא ריִמ ןלעו
 נּגא הָאְּב לָתְרְ ןידָייִר איז טיִמ ךאָנ ראו רעה סמ

 ףאש יד טיִמ :ָיִבָאְל שא ןאצה ס ןָמּוכנ זוא -
 איז םוראוְו איה הָעַ כ רָטאָּפ ריִא אּוצ זיא אוז
 ןעווג זיִא סָע וא יה 6 :ןרעָביִטְסאַפ ןייַא א

 ןהעֶזג טאָה בֶקָעָי אווו 2 תא ב אר רש
 סטפ 0 - רָמְבאָמ איִר וסמ יח 27 |

 שמק | >> .אצו טכ תישארב |

 דע  לכונ אלּורמאיו ": וער וכל
 לת םיִרְדעָהְייִלָּכ ּופְסַאי רשא
 ויק לשהורָאְּבַהיִפ לעמ ץ באה"
 ו לַרְו םמע רָּבִדִמ ונדוע 9+ןאצה
 יִכָחיִבָאְל רשא ןאצה"יםע הֶאְּב
 : אוה הע
 מא יח |ַכְליתַּב לָחְרְיתַא בסעי
 בקעי שני ומא יא ןֶבל ןאצ"תַא
 ןֶבָאָהְדִתֶא לו
 + ומִא יחא ןבָל ןאָצְהתֶא קשוו

 תאר רשאכ יהו =

 ראבה יפ.לעמ

 "תֶא אָשיו להר בקע
 םיבשר שוריפ

 ןבאהו . ןבאה תא וללגו םירדעה לכ ופסאי רשא דע (ח)
 "באשי אלש וא . םדא לופי אלש ., ראבה יפ לע הלודג
 עידוהל ודבל , ןבאה תא לניו (י) : םדא ינב ראש הנממ

 םימכח יתפש
 ףס6ס פע 6) בסכמ) ות )"יס ₪ לודג סוויס דוע ןס רמפס
 "פ מ :סס סונינע ונטד טרפמ כל 5ןכ ןכ יפדוד סנקמס
 ףפיכסס ךכט 89ן סדככ כוכמ לוע. י"טרופדכ סללו גנ "6

 ט'ע שוריפ
 < טרעְלאקינ פאְרַא ןייִטָש םעד טאָה רֶע וא
 ןייטש םעָר ןָמּונְנ פאָרַא טאָה רע ֶבייִרְש יישר
 יטמענ שטְנַעָמ ןייא איוו וזא ןעָנּורְּב רעְד .ןופ
 שאל ןייַא ןופ  גְנּופאָטש ראָ ןיַא פאר
 ןאצ תא קשי חב לע ןייא ןיועווג יא רע  תַמָחַכ

 כל ןופ ףאש איר ןקנורינ ן אַה רע גוא אל
 < וא לח בקי קשו (או) 1: רעָטַעָפ ןייז "מָא יִחֶא

 :ּגא וליק תא אָשִנ לָחְר /אוצ שוק טאָה בֶלָעָ
 יטניוווג טה רע נוא לוק ןייז ןיִּבוהְג ףוא טָה רַע
 יטָה רע טְנעָה עְניִרייל טיס - ווא רע ליוו
 | 'םֶרָמאַּפ ןיימ ןופ טְכַעָנְק רעָר רָזעְיִלֶא זַא אז
 ראפ ןיימ וצ ןמענ ןרַח ןייק ןָמוקנ זיא רַעָטאָּפ
 -אלְְנירוא מאה ךיז טימ רע טה בייווַא קָחְצְ
 7 ףיא נוא פל עסיו נוא "ל טּפַעָה ןּוא

 ל

= 



 ל \ | ל. ע '
 יל

 / : ו 0 ו
 ו
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 . "אציו פכ תישארב 15 5
- 
 םכעי דעו :י:ךכיו ולכ

 אוההקברְרב יכו אוה היבא חא =
 עמשפ יהְיוייַהיִבָאְלדנתַוקְרְתו |

 ותחָאיִרְּב בקעי ו עץמשית ןֶבל
 וליקשניו וליקמְחוותארקל ץֶרָיו
 רפסיו ותביא והָאיִביו
 .:גכק +רפב גי סניגפ בקצי דגיו א'חץ

 םיבשר שוריפ
 ויבאש . חלאה םירבדה לכ תא (גי) : בותכה אב ותרובג

 ? יל ו ודק "יז, 7%
 7 ד - ₪ . 4

 ₪ אמו ,עיצ] ₪ 5% . כ

 /י % ,

4% . 

 6 עם

 תַטָהְּו .אוח הסב
 אָהּובָאְל | תַאיּוחְ
 בק מש דָּכ חיו גי
 רַּב בקי עַמָש תי

4. 

 שו 7 תש תא ןבְלְל
 הל ףפנו התומדסל "מיי

 קישנו | םירוטה לעב
 < סלופ = כיקלדכ = ידוככ לגיו .וסז\ ק'סול | וינפ ססכט סתו6
 ןכ6ס פס 5עיז :סייקפיסק יידוככ לגיו .יתמי6 7'6- .  ידוככ

 סייוקפ סז סיסי יפמ כ :עמסכ וכיסי .סוסלמ) טמש קש6כ .כקפו עמט 'סמכ 'כ ..עעס .(גי). : ןכ6) .סמודש .ל"סלי רוסיסל =
 וקמכ 6:מ "םנטכו ןינפפכ םופמ רוגכ 6וס  ס5: םופככ יקכמ סכמש .וכ קסניו וכ קכמיו : 2קעי ם)ו6) תפומש 65קפכ

 םימכח יתפש
 ופכ ןמסס ללג 5)8 רו קוה)6סמ יוסוכ 'ופ 5 : פסוניכ
 521 יולג ןוטל 6וסש לניו כותכלמ סו קיידו ?קכ 6 סועולס
 ספ .סעל 12 .תכעו6 ספוס סק .סטק ז'פ| כ: לעגיו ביקכ
 פ'כל ס) כיטס סמ כ"מ) ספתופ .סג .ךוטוס 5) י5דוכ .סכוכ
 .ןוממ ןוכסח לע .סכנו סזכ קיד5 ךו6 ספק דול "דו "ד

 : סתמ סמ5 פ"כ) סמ5 תיכל דגתו כיתכ סקכרכד  :)"טרסמ
 ליִכסכ 535 ןכ 696 -ןויכ .רפטכ .צ : ןכ סמל כלה פ
 ץָ ןופ ..:'סכסמ .כ .: 'וכו .פ"כ3 .וקופ קכמ סמ כ'5 ,ןופמס

 . אוה היבא

 . ותארקל .ץריו (נו) : ול ₪6  דיִנְס 5 סיס 9 ע
 ספל סלקכ . קבחיו : סינועמ .סילפנ סלטעב ןסכל
 ויפכ ססו ק .סיטס םויננכמ סטפ כמפ . ול קשניו

 ש'ע שוריפ ל
 ןוז רעד ַפיִלָא תֶמָחִמ טְנַעַה עָנייַמ ןיַא טיִנ ראָג = =

 ליוו ראָנ בקע ףאָנ טנאָיג ךאָנ טאָה ושע ןופ =< =

 רע מאָה קו איב ןיראוג ןיסקאְנ וא פיִלֶא |
 טנאזג בקש טאָס .ןעְניִגְראַה טֶלאוָוְנ טיִנ םִיָא

 לעוו ּבאָה ָּךִיַא םאוָו גְניִרְלַא אוצ ריִמ איב םעְג
 איוו ְךייִלָב יא יִנָע ןייא :גוא ינע ןייא יז ףוא |

 טאָה בקָעָי וא למל נקש דו (בו) : תַמ ןייא
 רַעְד ּויָא רע, זַא אוה יבא יח יפ לָחְר אוצ טאג

 זָא .ןוא איה הקר כ יִכו רעָטאָפ ריִא ןופ טְנייִרָפ | =
 נוא ָהיבָאְל דג ץרפו הקבר ןופ ןוז רער זיִאְרֶש =

 . רָמאָפ ריִא וצ טְנאָזג טאָה נוא ןָפאְלִִנ זיַא אז =
 איז טה ןָּבְראָטָשְג זיִא רֶטּומ ריִא טֶּבייִרְש ישר

 + רַעָטאָפ םּוצ ראָנ ןנאָז אוצ טאַהְנ טיָנ םעָנִיִק =
 טאָה ןָבְָל איוו ל עימשכ עְנוג .דיִא סע סמ (ג25 =

 ןופ גְנּורַעָה םאָר 'תוחצ ב קמ עמש תֶא רעה

 : יישר

 . ךביו : (כ"כ) לודג וסכס ךעידוסל םימול5 ב יפ למ
 סלוכקנ ם ומע .םסנכנ סניפפ טדוקס .קוכב ספל יפל
 ימ6 דכע .רופיצק רמ6 תוינקיכ סידיכ לכס יפל ס'ד
 ידיכ ןוס יגלו םונדגמו סידימכו סימזכ וידיכ ןיס 0
 וילסס ויכ6 םו5מב :ופע ןב זפמ6 ףדרש יפל . סוכ
 ךסמ קסכי לט וקיסב .זפילס -לדגמ . יפלו וניטסו וגלוסל
 " כקפו ול מס כס .5ס יוומ> סםעס סמ ל'6 ודי
 יחא וכ :(3י) : תמכ .כוטס ינסו ידוכק .סמ לוט

 מס .סנ .פכ פוס :םוסמל) סל "וטלדמו .. .ונקכל -סיח6 סיסנס | (גי ליעל) ומכ .סיכ6כ כולה
 סחמ .סמספ יפ) (ר'כ) ..ףיבאל דגתו : סלסכס ופוקס סקככ ןכ ינס סג .םוס כעכ דס ספו קוסמלכ ויחס

 כ םיכס דכע ילסס ןועכ פ/ פוס .ןוממ רוכסכ (ר'כ)
 :(ר'כ) וקיסכ סנטו סיכס 'צ סוכוסז קמפ למס סולכ ומע
 טנופ.ךוספ ..פ05 55 לט . ןבלל רפסיו : (ר'נ)

 % ט:ע שוריפ
 נא יתאלקל קמ רָטְסַעְונָש .ןייז ןופ ןוז רעְר בקַעָ

 ןֶבָל טייִבש ישר .ןיִפאְָג ןינעקנמ םיִ זיא רע
 רֶָר וא טֶלעָג ליִּפ יז טיִמ טאַה רע טנייִמְג טאַה
 טיִמ רָע טאה ןַמּוקנ .זיִא םהָרְבַא ןופ טְכַעָנַק
 .םת רע איוו ןְלמעק עָנידאָליִנ ןא ןהעָצ טְכאְְבִ
 םָה ל קנס ףְלמעק ןייק יִנ טאָה רַע ו ןֶהעְג
 טאָה רַעָמאַט .טְנייִמְג טאָה רע טזלאַהְנ םיִא רע
 ןֶעָוג טאָה ןָּבְל איוו םיוש ןייז ןיִא ףילרגעְר רע
 .טָשּוקג םיִא רֶע-טויָה ול קשיו טיִנ טאָה רַע וא
 .:לווט .ןיִא .לירעפ טכאַרְביִג רע טאְה רַעָמאָט
 :ןיִא .טְבאַרְּביִג םיִא טאה .רֶע גגא וב לֶא וָּאיִכְ
 .בּוא הָלֶאְה םירברה לַּכ תַא ןֶבלְל רו ןווָרַא זיוה ןייז

 - א דיי איר ראָנ ןָבָל .אוצ טלייצ רַעָר טאָה רֶע
 - וא דָרוּב ןייז ראפ פולט טוומג טאָה רַע
 : ועמ אויב טאָה דָפיִלֶא



 הלעא| הל .

 בל יעָתְשְו המ
 :ןיִלאַ ואי ימנתּפ לָּב

 סר - ּהָל מאג
 תא .יִרָשְבּו - יב
 :ןימוי חָרי מע ביתי
 בקעיל ןבל רַמָאַו ומ
 יִנָחְלִפַתְו תַאיחָּפּדִמַה
 מ הַמיִל יוח ןמ

 אצו טכ תישארב == נק
 ל רמא *.: הלאה שה
 בש הַתַא יִרָשְב ימישע ךא בל +
 ל רמאיו יי : םימי שדח מע
 ינתךכעו התא יחא"כה בסעיל
 :רתרכשמ"המ יל הריגה םנח
 הלרה בש תוְגְב יִתש וכללו ּ

 4 | א'* ו 1+

 וגב .ןיתרמ ןבְלְלּו זמ
 וש האל אָתְּבַב םש
 יניעת זי + לְָב אר
 תוה .לחְרו ןיאי חל

 אריפש
 םיבשר שוריפ

 . .ס'כ 5. תוכל ס5) .רנופו (י) : וילפש סמ לוזנפ וקכיס 'ינכ ול קשיו וכ קכסיו . ויסכ סכוט ןכ6 ₪ - 5
 סמל סניללפ סיטטכ יגיעו ןקוזמ ודככ 56כשי יגיעו ךדיפו סקס
 יכיעו ןכו ושפל 5סכמ- 65 .ספיכו ססיסט ייפ פוקל סיניפ ויס
 סו מממ 69: 26061  סעכלי ס5לש :יפ) ןקוזמ ודככ ' 96רשי

 סועסכ .וניפ) ליכסכ ודככ ל6כשי יכיעו .תולכ 062 יגיעו לוס |
 66 995 לכדי 06 .  סולל ס63 יכיעז , סיטט סולכ

 ית
 .ירשבו ימצע ךא (דָ) : ונמפ ונופמ ולפנפו ר ויסל
 סולל ךדוכ ןיסו 6 ש  ססיבס ךפספל יל ןיס ססעמ
 היח וימ ת סופי טדמ ךכ לפטל .סבכוק פפמ 0

 םשו | הֶאְל 8

 .לפ - 6 יגיעו ה

- 
 2% רר רו
 >< . קול , |

 גקפי רספפ ישב : 05 .סעוכ סיסס סנס סל וז ףסו
 סממס ספ ל ןיסינפס ליכטב ולו סמיס ןופ .התא
 :דטסו ןפכ . ינתדבעו : סיס
 ךתכ לסרב 0מ5 .ןכ) .סנטקס וסב כ 5 ויו ףיסוסו רבע ןומל

 טע שורופ בכלב תוכל
 ריִּכ טל ןוש ןִב ָךיִא טָגאְזג טאַה ל ב וסע מ

 ףוא ג רָּב ןנאָק ּךיא לעומ ] ןעו) ראי גיצמאיו .(דו)

 יא .נוא היל .הֶאיבָאְ םיִטָבָש .הלעוצ טלר

 םיקְמַה ישְיַא לָּכ תא ןכָל פא (םב) + ריא וצ ןמּוק יעּוולפ

 טול טאָטש יד אָג טלימא ןייא טאָק ןֶבָל -ראָנ

 : םייַצ לאָמ ןויא טבאְנ טאָה רע נוא הֶּתְשִמ טלוא

 טֶכַאַנ רֶר ףוא ןֶמּוקְג וא סע זַא נא בֶרכ יח (גב ןצ

 הֶאְל רָמְבאָמ ןייז :ןָמּוכְג רע טאוב הָאל תֶא --

 יוכי יא ןצ טכאָרְבִ וז טה :רָע נא ולא התא אב | בל

 תֶא הָל כל ןפמ (דכ) -: א וצ ןָמּוקנ זיא רש בוא לא ר

 טְסְִיִד ןייז ןְבַעְְנ ריַא וצוטה בל וא רחש
 רַפ הא לֶטְכאָמ ןייז רצ .המפש תב 2. |

 שו ג ווא א םע נוא - -

 -ותב-

 לחרו תוכר האל

 יניעו * + לחַר הנטקה טצפ 5 ב
 ראיתי הת

 תפיו

 םירוטה לעב
 ירשבו ימצע ךא (די) : ותחפשמ ישנא לא והוחלש ומאו
 ל ןבללו (זט) : ילא אבל תנווכ הפיו . "וגו התא
 יתש ול היהש יפל יכ בקעי לש וירבד תבושת קיספהו
 : הנטקה תא שקיב ךכיפל 'ינ ניעב ןח האצמ .הנטקהו תו 8
 לכ ןיא תואג היניעש הלכו , 'עלב ש'רוו תואנ , תוכר (זי)
 0 תוכר וש תורוהש םיניעו + הקוד יז | הפוג

 א %
 סמ 8 :סנכוש לכת לי 5 ויפכ סוכוע םוָכ5 5יכסל ךר
 = רמ6 ₪ ססס ל"יעו כו .סוס ל .קולמל רגש סלל ףיכמ
 ה ה ןפוו .פכ דוע ותממ רנס למס .סנטקס ךסכ .קכ בקעו) סקופ .ןפו : כ
 א סדוכפ לכ .סינט  עכס רחל 535 ויס 55 ןישישנסס ןויכ

 קכמ פשנ .קסנו יכסמ .ספיכ) סיופכ 6כת 5ס 'סנטק
 .-.*%- ן=) 5

 ל יי תומר סוק 'סטעו | 891 = סינכ = סם ב קכ 7
 . ומלסס ףכית ריככס רמליט  כסומ ךרדמ ןילע = : סנעקס

 טיע - שוריפ
 יישר . הֶאְל זיא אי ז | הֶאְל אוה ןונ הָנְהְי .אירפ רד ו ןיִא

 טנא ה וו גוא
 רפ רמו יי 2 טעו דנוצא אז טנא אָז םיִא ּוצ

 םיִנָמיִס איד טרקנענ ו רָּביִא יז טה ןירע ה טמעש

 = טסונג טיִנ טאני ייב רע טה רַעָבְיִרִד הֶאל וצ

 וצ טאג ₪ַה רַע נא וב לא רמי הֶאְל זיִא יִז זַא

 וד םאוו יל תש עָניִזאָר סאְר זיִא סאָוו תא הפ ןבל

 ראָוו רַפ מ יִתרַבָע לקרב אלה רִיִמ וצ .ןאמנ ה

 .לופיפנ הפ ריד טימ טנידג לַחְר ראָפ באָה ה
 - >- בוא ל רֶאִנ וכו :טֶראּנִנ ָךיִמ וטסאְה א



 אציו מכ תישארב 1500

 < בקע בֶהָאְיַו " של :הארמ תפיו
 ל עבש .ףרבעא רָמאו לחְר"תַא |

 ! 1 הנטקה ָךְתַּב לָהְרּב םיִנָש
 ָךְל התא יִתִת בוט

 הָכש .רחא שיִאְל התא יתתמ =
 עבש לחרב בכ

 םיִדְחַא םיִמְָּכ ויניִעְב ויהיו םינש
 בקע רמאמ יי :התא ותָבְהְאְּב

 ּואְלִמ יִּכיִתשאדתֶא הָבָח |

 ןבל רָמאיו

 כעי רבעי :ידמע

 ןבְללֶא

 יש עַבָש ל
 : אָּתְרע ךּתְרַּב לַחְְּ
 במ ןָבְל מאו טי
 אמ ל ּהָתָי ןתאד
 בית ןֶרחא - ּהָתִ
 בקעי י חלפו די יזמל

 ווהו ןינש עבש להר
 ןיריעז ימי יִהונעְב
 2 ּהָתָ :םיִחְרְדְּב

 ןבְל < בקש רמאו אכ
 יִרָא .יתתֶא תי .בַה

 < תימלשא ימו
 םיבשר שוריפ

 ואלמ יכ (אכ) : םדמדאו ןבל . הארמ תפי : םייחלהו הפחו

 םימכח יתפש

 סגד עטטמד ק'לו . סמככ דומלס .סתונג ךופמו .'ןכו פוסט

 סז ןופ כ'5ו קוכר ויס .סינועכ 695 בשוק קפו סתיס 9
 יניעו כ'כס ןכ 655 "וגו רפול קפי סתוס לסכו לק ךפוסס
 סתוס 55 ליס סג סופי ויס 5 סיניטס ןויכ "יז סופי ? .
 יךורל ןופ ספוג לכ פפו .סיניעט .סנכ לרמגכ רעוריבא
 : ל'קו וגו ספי = ספוס כפכו וילע רופכ לףנוסמכב ומס
 תנזוג .ףרכסס 5 27 : סנ5"ל\נס) סל סוס ל ַע

 . קבחיו : : סיגועמ .סילמנ סרסעב ןסכל .
 ויפכ .ססו ק .טיכס םויננרמ סמס רפ5 . ול קשניו <
 ט'ע שוריפ .

 ןגז רעְד ָפיִלֶא תֶמִחַמ טְנעַה עָנייִמ ןיַא טיִנ ראָנ
 ליוו ראָנ בקע ףאְנ טנאָיג ךאְנ טאָה וש ןופ
 רע טאָה קָחְַי איב ןיראוג ןיסקאוננ וא פלא |

 טנאזג בקע םאָס ןעָניִגְראַה טֶלאוְונ טיִנ םיִא
 לעוו באָה יא םאוו גְניִרְלַא אּוצ ריִמ .אּיָּב םַעָג ==

 איוו ייל זיא יִנָע ןייא גוא ינע יא יז ךיא | =
 טאָה בקע נוא לָמְרְל נקי דעו (בו) : תַמ ןייא

 רַעָד ּויָא רע א או יִכָא יח יפ לָחְר אוצ טנא =
 זַא .נגא איה הקבר | יו רעָטאָפ ריִא ןופ טניִרְפ < 2

 נוא כָאָל דגפו ץרפנ הקבר ןופ ןוז רער זיא רֶע |
 . רָטאָפ ריָא וצ טְנאֶזנ טאָה נוא ןָפאְליִג יא איז
 איז טה ןָּבְראְטְשְג זיא רָטּומ ריִא טֶּבייִרָש ישר

 :.רעָטאָפ םּוצ ראָנ ןֶנאָז אוצ טאַהְג טיִנ םעָניִ 2%
 טאַה "בל איוו מל עפשכ ועְווג יא סע יט (ג5

 קאו-

 ןופ גְנּורעָה סאְר יתוחצ ג למ מש תא מרעה

 ומע ססכ םלפכ

 , י' שר

 .ראת : ןסקל קנטקסו לוד סל ןדנס ןכלל םונכ יספו
 רלכב .וסכסמי (דמ .סיעשו) ןוסל %-- קלו5 סוס
 : לפסלק ויז סוס .-הארמ ;: (לטקריל) 3 .ס'טפנוק
 סידמל סיפי סס (כ"כ) םלנש ע עבש ךדבעא (חי)
 דסו .סידקס סופי ונע .סכסוו כ למס וג סכמפכ
 : סידמפ .סימיכ ד ויניעב ווסיו כיסכ ימסמ סוס ןכמ
 יפל ל ענק סימיסס לכ . הנמקה ךתב להרב

 6משו לסלכ ךדכעפ 19 למס יפמל סוסכ ב :
 רמספ טמפו ךקכ ל'ק קופכ ןמ תדופסיו : (ל'כ)

 סנסקס ל"ס לתהכ סמט 67 |
 - ימי ואלמ (פכ) : וסע ןייז ןופ ןוז רע בקע
 1: ןיִפאָלְ ןיגעקנא םיִא זוא רַע

 איר שש יט לי יו מ טאה רע טְנייִמג טאָה 1
 0% יא טאה .ןמוקנ .זיִא םהְרְבא .ןופ טֶבעְנק 0

 רפאל או ןלמעק עיִדאְליִג ןא ןהעָצ באב
 . ,? קגפנ ףֶלְכעק ץייק שיִנ טאָה רע וא ןהעג > יחתוא

 'ִנ הָעָמאַט טעיִמְג טאה רע טולא אָהְג םיִא רע
 לג טאָה ב או סיוש ןייז ןיא ל 'ךילרנער רֶע
 שיק םי םיִא רע .טווָה ול שנו טיָנ טאָה רַע זַא
 לוט .ץא לרע טָכארְּביִג .רע,טאָה רַעָמאָט
 ןיִא טֶבאַרְביִג :םיִא טאה רע גג .ותיב לא יהי
 . בוא הָלָאְה .םירָבְרה לָּכ תא בל פו ןווָרָא זיוה ןייז

 ;ּוא דייב איר ראול אּוצ טֶלייִצ רעְר טאָה רַע
 לטנא טוומג טאָה רע
 א איב טאָה פלא

 2 רפה לָחְר תי 1

, 



 שנ בכ: <
 אָרְתַאישגַא לָּב יב
 : = .איתשמ דַבַעְ
 אָשְמְרְב . הוה נפ
 הָקַרְב .הָאְל תָ 7

 ; לע ּהתְל ּהָתָי
 : הי לא ? ןבל ביו דב : --
 תחפש ּהָתְמַא הפה .תֶו חל
 : :ּןהָמַאְל הָתַּב הָאְלל
 אָהְ אָרְּפצ צְב הָוהְו 'הכ
 בלל רַמְא "האל איה
 אלה יִל ּתְרְבַע אה אָמ

 : התָשמ

 מע תיִחְלּ לָחַרב וה אלה
 , 5 תיל מר :-יב- ףרקש אָמְלּו
 י אל בל רַמָאְַג וב

 יקנכ יסיו את / רבעתו :

 :.ףיתדב2 :םינש עבש . ימי 6
 יישר

 ד"פ ןכ מפ | ירסכ ימי ומ דומו ...ומ6-- רימפמ
 סלוכקו כמסנכ וקח | םיפכם 2% דימפ יםמוסו סנש
 לילוסל 5 ו ןכ כמוס ונח סמקככ | לק 5לסו סטילס
 איה הנהו רקבב י היו .(סכ) : ףכ .למפ .סוהלוס
 בקפי רספפ יפל ספ סקס 0 סליל 326 . האל

 יוחיורפה
 סלמס ססל ול קתסלטלו 5םלל סינמיס 1 ₪ - לק

 ךתכ לסכב 5 ןכל סנטקס 105 1) ןפיס 5ןס ופנסס ולסש

 ש םיע שוריפ /
 5 . וש | ןיּב יא טֶגאָזְג אָה רע טָביירָש

 ףוא גנערב נאס ךיִא לע ןַעְנ ראי גיִצְַא גזא
 תיא בוא לא השמש יבש ףלעווע טלעוו רעָ
 םיקְמַת ישְנַאלָּכ תא ןכל ףיפאל (בכ) + היא רצןמוק לע

 צ טיל טאָמְש יד ראָנ טֶליִמאְ יא טאָח ןָבָל וא
 : םיִצ לאָמ ןיימ טָבאַמְג טאָה רע :נוא המשמש =
 טָכְאָנ רֶד ףוא ןָמּוקג זיא סע זַא גוא בֶרעַכ יו (גבכ) =
 ְ הֶאְל רָטְבאָס ןייז :ןמוננ רע,טאָה-ותב הֶאַל תֶא חקוצ :

 כינ םיָא ןצ טכאַרְּבְנ יז שח רע נא יא הוא אמ
 תֶא הָל ןָכְל תי (דכ .: ריִא וצ ןמוקג זיִא רש בוא יא ,
 טסניד ןייז ןּבעָגְג ריא וצטה בל : :וא וחש חל /
 רַפ הצל רָטְכַאָמ ןייז רצ החפש יתכ ה ;חימ |

 ןעוינ לא םע גּוא א רנ י יח הכו 5

- 

 יל הָאובְאְו יי
 | "שנָאדילָכחזתַא

 התא אביו ותב חאל

 .'כככ 5רסב גי ס)יגפ

 [- טכ כ

%:)<7 : 

 שעיו םולמה

 "תֶא הקו םרששי והיו כ ;
 אביו וילא :

 הָפְלְזתֶא הל ךבל ןַתיו
 . תחפש ותב האל

₪0 

 הֶאְל אוההיהנהו רהּבַב יהיו ל
 יל תישע תאז"המ ןֶבְללַא רמאינ |

 הָמְלְ ּךֶמע יתדבע לח
 השעיזזאל ןבֶל רמאיו

 . ןב

 ם'בשר שוריפ
 רבדב ..האל איה .תנהו (הב)

 םימכח יתפש

 רג ןפיו לסר סטכ ספ)ו .סכ = סנו :55מ .כקעי פרי :סיס 6
 טמפ וקכ הגוש .ספ)וד ל"יו סנטקס = וקכו )מכ ספסמ .ספנז
 סֶמַפ סמ סנטוס 005-200 סנט ןופ-ס גו םגנפ5 ספוסד ןויכ
 רמ6 ₪ ס6ש ל"יעו סכו סוס 5 .םופמכ ונע סוסמו מכל
 בקע סתו5 וחיו םכ רוע ותשמ דנפ למס .סנעקס ךסכ .קכ
 ון; ןיו: ו- ₪ סדוכפע לכ .סינמ  עכמ רסס 525 ויס 5 .ןוסושנסס ןויכ

 סנועכ קוסמכ סוס סטעו 21 = סונ< \ סמ כ קכ ספוספ ו ם5נ קחני ילסס .ספיכ) סיופכ 60 50 סנט סוסתמ
 ומלטס ףכית ריככס רמסיפ רסומ ךרדמ ןיפס ך :  סנעקס

 טיע שורופ

 יישר . הֶאְל זוא איז הֶאַל איה ןגנ

 םיִא לאָז ןָבְל טאַהְג אָרִמ טאָה בלש טיר
 ןינמיס לַחְר וצ טרפנעג רָּביִא רע טה ןיראנ טינ
 האל ןיירא טריפ ןַעָמ זַא ןהעָזג טאַה לח יוו גוא
 א איז גאז םיִא וצ

 םיִנָמיִס איר טרְכְנָעְ רָּביִא יז טָה ןירעוו של
 טמויַנ םיִנ טכאַנ ייב רע טָה רעָּבִִרד הֶאְל ּוצ
 וצ טֶנאָזנ טה רַע נוא ו לא רמי הֶאְל זיִא יז זַא
 וד םאוָו יל יש עניזאר סא ויִא סאָוְ תאז המ ןבל
 ראו מ מ יְִַּכ לר אלה רימ וצ ןאָמְנ טסאה
 .נְיִטִה הטל ריד טימ טנידנ לָחְר ראפ באָה ךא
 : רע נוא ול רסאי וכ :טראננ ךיִמ וטְסאָה םּוראְוו

-%- 

 הנ דו | איר רד ן ןיא

 - 5 וא טרעוו םָע ינמיקסנ ןכ חשש אל ןָבְל טגאָזנ טאַה

 % :רפ רָמְסַעְיוש מ טעוו דָנוצַא

 0 0 סאה בב ז

 כי
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 :הֶריעצְה תת -ונמוקמב-ןכ
 .רשא .תרבעב .תאזיתאהסנ ל
 + םינשדיעבש  דוע .ירטע רבַעִת
 אלמיו ןכ בקע שָעינזס :;תורחא
 ותְּב לתרנתש ולה תאו עבש
 לחרל .ןבל .ןתינ 5 -: השאל..ןל
 הל .ותחפש הָהָלּבְִתֶא ותּב
 לחרדילא - אביו. * .: החפשל
 רב האְלַמ לתר"תַאיסג בה
 : .תורחא םיִנָשעבְש רוע ומע

 ארי.

 . םיבשר שוריפ
 אלמ (זכ) : םולח הנהו ןכו . הנהו רמוא הלחת עדונ אלש
 4 הנחנו : האל לש התשמה ימי תעבש ., תאז עובש
 להר תא סג באו (ל) ידמע .דובעה  רשא :הדובעב דימ תאז תא םג ךל ןתנתו

 איר רבע רב

 : הת .תאז עבש ארמי :הריכְבה

| /|; 

 זמ 0 .אָתעּובְש
 אָנלַפְּבאָּ תַי ףא 7

 רוע יִמע "חַלפִת
 | עא ןיש --
 | ןפ בקע + דבעו חכ
 ! - אדְדאהעובש םילשאו
 * לחָר "תו. חל "םהיו
 : ותנאל חל הקרב
 להרל ןָמָל "בַהיו טכ
 תמְלּב< תי "הרב
 : ּוהַמַאְל הל הָתַמַא
 לה ןר תול .ףא לעו-ל
 לָהָר תי ףא םיִחְרּ
 דוע הָמע חלפו הַאלמ
 3 ןנָָסֶא ןינש עב

 אזחו
 ינחלש ןבל לא בקעי רמאיו ףסוי תא לחר הדלי רשאכ
 : ויתונב יתשב הנש הרשע עברא ומלשוה וושבע יב וגו

 .רמולכ האלפ רתוי הבהא םגו .
 ןכו . הרותב ןכ-םיכופה םג בוד , הבהא םגו ,הילא אב יהיו ביתכדכ . תורחא םינש עבש דוע : לחר .יאושנ ירתא

 ישר םימכח יתפש

 :סינמיס :.ןסול ס סלסונו סדמפ :וסוהק  סנ:- ויככע | תלו עוכב .נמיו .כ'כם .ץ :  ורכב 95 .סכס וקדוכע .ינש
 סעכפ :ןֶס קו למ עוכב : (ם"ופכ .לופ) ףפקכ דוקנ וכסב סוס .קוכה ..תאו :עובש :אלמ..(ופ) :: (גי סלונמ)
 ץמקב- דקכימ ךיפ5 סיס ןכ ספס םממ | עוכס רמו ס"טו- . ןסק .דעומב :סימלכורי . -םכמנכ .סססמס \ ימי
 ס"כייסס עבס סנת .עוכס עמסמ .ןדס :ךכיסמ 4 לפסס פוטוכפ :סָעכס ביקכדכ רכז  ןוסל :עוכסמ :דועו  ..ן"יפס
 :'וגו 'סנפנו סינל ןופי ס] ףל .קפלסנו סנככו סדלכ ומכ .סיככ ןופ* . ךל הנתנו : (גנימטכעכטיז .ןייק) זעלב
 םינש עבש רוע (9)-: סיסוטנ .רקסל  דובעקו ז ספכמס יפו .תעככ רסס דיפ . תאז תא םנ

 ט'ע שוריפ :
 הָריִכְבַה יִנָפְל הָריעַצַה תַתַל טֶרָּמ רעֶזָנּוא ןיִא ןאָמְנ טינ

 : על רער ראפ רַעיִרּפ עַטְסְגְנוי יד ןיּבעָנ וצ
 הָתְשַמַה יִמ תעבש יד ליִפ ךֶ תאז עובש אָלַמ זכו

 וצ ןיּבַעְגְג ןירעוו עו יִז בא ,תאז תא םנ ךל הנחת
 יִמִ תַעָבְש ָךאָנ דַלאָּב ךוא עְגיִזאה ית.

 ידמע דובעת רשא טֶסְניר רער ראפ הדיג התֶז שָמַה

 תּורָחֶא םיִנָש ענש דש רימ טימ ןעניר טֶסעְוו ּוד סָאָוו

 שפתו (חכו :הָנּותַח רד ךאָנ ראָו ןָּביז עָרָרְנַךאנ
 נָוא תאז עּובָש אלמינ ןאָטְג וזא מַה בקעו בוא ןּפ בקע
 לָחָר תֶא ול ןח ךאוו ז הָנּותַה איִר טליפ 4 טה רע

 ול לֶחְררַמְכאמ יז ןיבענג סיִמ וצ שק רעגנוא 2 /

 ט'ע שוריפ
 בוא יב לחלל ש? תו (מכ) : בייווא רַפ םיא וצ הָשאל
 לכ תֶאַלָחְר רָטְכאְט ןייו ּוצ ןֶבְל ןיִּבַעְִנ טה רע
 .ראפ רואוצ "הָחפשל 4 הָהְלִּ דִמ טֶכ יי יחָָפ

 אוצ ןָמוקג זיא רע נא לר לֶא םָנ אבָיו ל 1 טסְניִרַא

 ביִלְדּוא טָה רע נא הֶאְלִמ להר תֶא סנ בהֶאיו ףוא א לַחְ

 = שש מש דוע ומ דוכעו הֶאל ןּופ רעָמ לָחָר טאַהְ
 : ןִעָּביִז אָנ טנידנ םיִא טיִמ טאָה רַע נא .תורָחֶ
 יד טָכייִלָָקּוסָּפ הר טָבייִרש ישר .ראי עְרַדְנַא
 1זַא ראי .ןעָביז עָטשרע יד.ּוצ ראי ןעביז עררְנַא
 .הָנּומאְּב טעג ראו ו ביז עטרי % טה ִר 2 ו



 הָאְל אָתָאיש

 ירא ינוּבלע וי םֶדְה ילג
 : ילעַב :יִננְמִחְרִי

 תילו דע תאי גל
 עיִמש יִרָא תֶרָמַאורּב
 אָתְיִנְש ירא ץ דה

 תנא

 הוהי
 יל

 םירוטה לָעּב
 ַסיִכַפ ..פ"כ . ספוגט .יכ ,'ס .6מיו .(65) : 016 כטו8 סיס .5
 סַפַפַפ סליקפס ךכ ו סמנע סביקפסט וָפַכ רקעי סדסהש פל

 .ןכו6כ ומס פלקתו (כ5) : סיִכָע זממ ס"כקס דיפס ךלנ 9 3 ₪
 םלפמ 610 ספקת 556 ןכ וכי6 .סילמ6כו סמ יל כיתק ל"מ6\

 בי
 סמ חח  םולופסלנ .ןפוקס .פוכק5 (כ'כ) . תורתא
 תיפמרבס פ"עפו סנומסכ םונולססס ף5 סנןפ6ב סומופסב
 (תולרכ) .ןבואר .ומש .ארקתו (כל) : וטע 5
 רכמם ימס ןכ> ינכ ןיכ סמ ופכ סלמפ ובביס וניסובב

 0 טע שוהיפ
 אלו (אל) מטְראניִג םיִא טה רע עָשֶטאָה הָנּומָאְּב
 זיִא הָאל א ןֶהַעָננ טאָה טאָג וא הֶמל נשי
 טאָה = רע ה נוא = הָמְחִר .תֶא חת עמְניפיִגַא
 רעָדְניִק ןינעק לאָז איז טבאַרְפ רוא טיפ
 : הָרְִ ןייא עו וא לָחְר בוא הב לָויּבאַה
 ןיִראווְג גיִריִגאָרט .ויָא :הָאְל .גּוא האל רחתו (בל)
 ומָש אקו ןוז .ןייצ ןעְּואוונ טאָה .יֶזינְוא ןב דל
 ערֶזנוא ןָבּואר ןָמאְנ ןייז ןפורג טאָה יֶז וא גאו
 םיִא אז טק רעָּביְִ עו שָרּופכ אַ נב
 קּוליח םעְד טהעז טנאָזג טאָה יז ןֶבּואָה פור

 זָע ןוז סְרענש ןיימ :שיונצ :גוא ןוז ןיימ ןשיווצ
 ןוז ןיימ גּוא . בקַעְי וצ הָרוכְּב :ןויז טפוק רַּכ טה
 ףואטֶה ַע וא ףסוי וצ הרוב ביד טפוק רַפטיִנ טה
 :ףוא טָה רע סו וניִג טיִנ נוא טיִרקְנ טיג םוא
 סורא טֶלאוונ ףאַנ םיא רע טָה טניִרְקיג טיִנ יא
 ןיירַא- םיִא - טאָהיִמ אונ פּורנ .םער  ןופ ןשיָצ

 ית הָאְר יִכ טָנאָזנ טאָה .יִז םּוראוְו המ כ ןָּפְראוָנ

 חי ןיפ ךיימ ןוא לנלל ןהענ טה אנ םזחא
 א 4 .נוא

41 / 
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 < .אציו טכ תישארב

 ןאמ ןיימ ףימ ןֶּבאַה ביל רע טעו דָנּוצַא םּוראו
 ה מאג םוראָוו ו יפש יג טנא טֶה יז וא רסאתנ ןוזא

 3088 בנק
4 

 , האל . הָאּונָשדזיּכ | הֶוחי אריו : אל

 אָרְקתו ןַּב דלתו הֶאל רחַתַו < : הרקע, לחְרו המחריתא חתַפיו
 5% :ישיאינבהַאיהתע .יִּכיינעּב הָאְרְ"רִּכ המ יּכ ןבּואר

 ייִכרְמאתוןּב דלתודוע רַחתְו א
 : ךחיו יִכְנָא הָאונשדיכ הוהי עמש

 . ספ םורוכב.סק 6רתכ סת חפפיו . ספ רפנ 6 ספוק יכ 'ל כי א" -

 םיבשר :שוריפ
 יתנרה ךתוא םג ןכו . ותוא וכרבה םג יתיא .םג .םתכרבו
 ףתייה ןיירע םג חספו . יפש תישענו ךילגר יתצחל הנה
 רטיגפל .בותכש ליבשב . הרקע לחרו .(אל) : ךת:א | גרוה
 .. ינבהאי (בל) :.ןכ בהכ םינב יל הבה בקעיל .הרמאש

 םימכח יתפש
 6 .  פוס כופיד קוכמ5 כיתכדמ קייד ןך : 'ונו- ו) ןקוו
 ספ  םונוכלכל - תומודכ | פולת6 לוע .טמסמ דומ :בותכרמ
 סנומ6כ םונוכסלס 56 ופמכ 5) ןוידע ססד סנומ63  קונוכ6רס

 <פו וילפ רעבע סמו ףסויל סלכמ ל סזו בקפ .סלוככס
 לארשי ילשמ

 :ץינ ןעור ןָכאָט טֶראָר לאו רע טֶרְדְנּוזג 88 ןָנעְו ססאָנ ןופ
 : הָגיִכְש

 מאג \הֶרְק .לַחְְו המחר תֶט חמפמ .הָאָל הטנק כ יו אר
 טניפעג ףוא טאנ טה האל דנייפ טח בקעי זא ןהעזג טה
 ןידי צ 7 ז הז - 7 ד ו-77

 חְרקע ןייא ןעווג זיא-לחה נוא רָּדגיִק ןָּבאָה לאז יז םֶכאַרְט דא

 שו זיָא .סָע לָשִמִא זיא סע רֶדְניִק ןייק טאַהיִנ טיִנ טאָה אי
 | ףרוד םיִפָנְרַּפ איירד טֶכאַמְנ טֶראַד ןַעָמ טה ליטעמש ןיילקא

 : , הב : 1 . נ ד י ד ו 7:

 +4 רע סו רָנייִא ווג ויִא טָראָד .גּוא ָךֶלַמ םַעָר . ןגפ לעָּפַּב םעד
 ו רש רעְר וא םיִסָנְרפ איירד איר ןופ רַעְייִא ןייז םֶלאְווְג פָאַה

 זֶא גוא ווג בשימ ךיז רע פָה טֶלאוָוְג םיָנ רֶּבָא םיִא טאָה

 רש זא ןיטעב .םיִא לאז נוא הנהמ ןייא טימ .ךלמ םּוצ ןיראפג
 = כ - ד דז 5 : ל וי

 :ףלמ רֶד טָה םיִסְנְרָּפ אייִבַד יִד ןופ רעְנייַא ןיִבאַמ .םיִא לא
 צד )רצ ד יד1 1 . צ =- 97- . ד

 "םוצ ריִפאָפִא ןבעָנְג םִיִמ םיִא טָה :נּוא הָנְמַמ איִד ןשוְג לָבקמ
 אאייִרְר יִר ןופ רעְנייַא ןָכאָמ םיא -לא רע לָטעֶמְש םֶד .ןופ רש

 ןופ ריּפאָּפ םָר שיִמ ןַמּוקְ ןֶא זוא רע רַדְיַא לייונ רעָד םיִסָנפ
 יד רש רֶד טה לּובְלַּב ןייא ןפארטג םראד ךיז טה ךלט םעד
 . - צ, ד 6" 5 , ץג * ן ד - . שצ ד

 ול ויל ו יד2 1 ה לכל 1 איוו הסיפת רד ןיא ןיפייק ןיא ןסאלשג ןייַא םיִסנְרָפ איירד

 רש רֶד טָה ךָלֶמ -םעד ןופ  ריִפאַּפ םעֶד פו ןמּוקְג ןֶא זיא רע

 טסו אוד ןאָט  וזַא .לעוו ךיא םנָאָז .גוא שָניִלג .רּביִא ד
 רַד ןופ טאָלְנ .סזרַא םעָנייַא רָע טה איירד יד .ןופ רעְנייַא ןייז
 רוע ספינע ,ףוא פיפ ןיא ןמוגְנ-ןייִבָ רע ה .םיָא הָסיפְ

 ךינאָבְכ אנ אוז נא דו רח (גל) :
: 6% 

0% 



 אציו םכ תישארב 40%

 :ןועמש ומש אְרְקתוהְז"תאיםגיל
 רָמאתו = ב דָלִתְו דוע רהתו דל
 רּכ :יִלֶא ישיִא הולי םעפה התע
 ן"י"לע- םיִנָב השקש ול יתדלי
 דלתודוע רהתו = יול רמשדארה
 הת תֶא הָדוא םעפה רָמאתוו ב

 םיבשר שוריפ
 : ינילדבי ומכ (ו'נ היעשי) ינלזדבי לדבה ןכו , ינבחאי ומכ>

 םימכח יתפש

 656 ביטמ 53 סניגמד ק"פכ פסו ת'5ו זמ : ל"קו ופמלט פפ5
 לקכסו .סדלוסו לוג סנס סכוכד סולמ סרט םוסיכנ +
 רקס סלשו ןסונפ דיעמ 6כקסכ ספ וכטמ סתסד כ"ז
 סנוקכ עמס סרט ךינ6 רמסס = רפ5 לכ כיפכד .סינע דוטמ
 יכג 336- סנוכ ןכו - סרסל 'לפט סיס ססככ%ס דמלמ
 6רקס + םהפל .רטפ6 וכ תולככתמ ןיסש ןגטמ- 5 םוסמ6
 תוסכנפמ ןיס 8 .סוסמססמ םרופ ל"טרסעו .  וטוכפכ .סכסד-
 םכיפ- סמ .ל26 .ןסילע לכי .סמ פועדוו ּויסס ןמנע.לע 6
 כב ספופ כטמ 6 ס'מ תועדוו כ 6 סירס6ס לע דיתעל
 ןוכ6: ןיסכוכ וס יול טכסד: כמולכ *  : ל'כפ :תופיככ רט

 . ישיא חולי םעפה (דל) :

 : .סולקנא
 תי ףא יל כחוו אנא
 | :ןועמש ּהָמֶש תרקו | -
 : תדיליודוע תאידעו ל
 : אָנְמְז אָדַה תַרַמַאְו רָּ
 < ירא לע "יל רָבִחַתִי
 ' ץִנָבַאָתְלְת חל תיִדיִלְ
 : יול ּהָמָש אָרְק ָּ לע
 תַחיִלְיְו רוע תאיּדעְוהל
 אָנְמיִז אָרָה תָרַמִאְו רָּב
 כ לע יי 1 םדמ הָדּוא

 | תרק 4
 : םש ול ארק בקעיש רמול שי , יול וטש ארק ןכ לע (רל)

 י"שר
 : לכס ןמ .ופינוס) טקכס 005 = ולע רערפ סל דוע

 סוסמססס פל .(ר'כ)
 בקעימ םיפלוי .סיעכס .ב'יפ . סועדויו מ ווס יי

 יכסט ילע ספ ןומפספ ול יס קתעמ למס סי סיסנ
 כ'ע וכ רמסנש ימ לכ . ןכ לע : סיכככ יקלס לכ יסנמנ
 : ססכ סנכפ "סיס * ןוללסש יולמ ןוס ןיסלכולכ סכוכמ
 (ספכק .םיספ) לכקסו ביקכ .סלוככ . יול ומש ארק
 סככ סולָבַדְס 5 סדגס םרדפ םיו לק וכ כסכ סזו
 * סז ספ ול לקו וינפל :וסיכסו ללוככג ס'כקס סלטס

 יקלסמ רפי וסלט .הדוא םעפה (סל) : 85 ופכק םונסמכ וסולט סש לעו סנוסכ םונסמ ד'כ ול ןפנו
 לארשי ילשמ

 ןיִב טָפְראַדְב יִלֶא ןֶבאָה עֶרֶזנּוא תהַמָא איִד זיא לָשְמְנ רד
 זיא הרש - רַניִטְלאַהְּבַא אד זיא סע פאוו םַעָמַא תמחמ תורקש
 . דד ₪ 4 רק | - . - ד של יד" לא זרד

 ןייִא תַלְחִּת ןעווג וא זיִא הקבר . הרקע ןייא תַלְרִת ןעווָ
 - = שי" . דו * ד'זר

 טיִמ לֶחְר רבינו אייווצ טאַהְג רָּבָא םאָה בקעי ראָנ הרש
 -- -.ז 2 - "[ לב שוש ד

 םאַה איָו םּוראוו הרקע איִד הָאָל ןייז שפְראְְּב םאָה האל
 ד . ד זוזר . ציי - 1וע\>- די

 רַד םיִא איב ןייז לאָז איז גוא םאהיג הָנּותַה רירפ םיִא םיִמ

 רע טה לָחְר גוא טאהיִג רנייפ האל םָה רע ליו ראנ רקע
 יצ ד -ז ד : = 9 5% ד . - ד ד .

 רַפ מאָנ טאָה רקיע רֶד נג םיִא איב לחר זיִא םאָהיִנ ב5
 טְוא עד ףוא .הָרַקַ יא רפ .לְֶר טאג םאָה גוא מי - י - סחר הרשמי . , .
 טאג (הַאְל הָאּונָש יִּכ 'ה אריג קוספ רד םגאז םד האל ןופ

 ד "ו ד 1 . ו ד צד 2 1 ד ד *צ"

 םיִא אייַּב ויִא לֶחְר וא הָאְל דֶנייִפ םָה בקעי זַא ןֶהעונ פַה

 ריִא :טְניִפָעְב ףיא רָע טאָה ּהָמְהְב תֶא חת רקיע רעד

 זיא לָחָר גוא (תֶרקע לה רֶדְניִק ןֶבאַה לאו האל זַא טכאְרמ

 : הֶאַל ןופ םֶריא םעָר ףוא הָרְקַע ןייַא ןעוג

 ט"ע שוריפ
 תֶא םִג ל עטְנייִפיִנַא ןיִּב ךיָא א יִכְנִא הָאּונָש יִּכ

 מש ארק ןניזאד סעד ןְּבַעָנְג ריִמ טְה דע נוא ₪
 יח (דל) : ןועמש ןמאָנ ןייזןפורג טָה יִז נא ןועמש
 דו ןיִראָוְנ ןיִנאְרַמ לאַמ ןייָש ךאָנ ויִא יז נוא דש
 טַח יִז נוא רמא ןוז ןייָא ןַעָנּואוונ טָה יִז נוא ּב

 טעוו לאָמ םֶד יִלֶא ישיא הולי סיפח דָנוצַא הש טגאָזג
 שלש ל יִפְדְָי יִּכ ןיטפַעָהַּב ריִמ ּוצ ןאמ ןייִמ יז
 ;ןיִז ייַרָד ןעָנּואּווג םיִא וצ ּבאָה יא םּוראוָו םיִנּ
 ןעְווג ןֶנעָו תּוהָמָא .עֶרָמּוא .לייַוו ביר יישר
 טַעוְו בֶקעָי ןופ זַא טֶסּואווְג אי ןֶּבאָה תואיִבְנ
 .ןָבאָה טעו רע נוא םיִטבְש ףילעונצ ןָמּוק סורא
 טַעוָו דֶנּוצַא טנא יז טאָה רָּביִרר רָּביונ ריִפ

 + | בניב + ב

 | ּזָא םּורְד וג לע קלח ןיימ .ראָנ ןֶנאוונ באה ָךיִא םּוראו ריִמ .ףוא ןיִדייִב וצ ןָּבאָה שיִנ ןאס ןיימ
 אַ וא ארו שייטש רֶדניִק עָלַא איב טְנעְרַפ יישר . "וצל ןַמאָכ ןויז .ןפירג רע םֶה דל מש ומ
 םיִא טָה רע נוא לאיִרְבג ףאלמ םעְר טקישנ םיא ךאָנ טאָה טאג טּביירֶש שרר רד ארק טייטש
 םיִא טֶה רע, ליוו נוא הָנּוהְּב תונתַמ גיִצְנָאוָצ וא ריִפ ןיִּבַעָגְג םיִא טָה נוא םיִא \ רַפ טָבאַרְבַנ

 ןנאְרְט ָךאָנ איז זיא 0 .דָלִמ רע רּפ (חל) : יול ןָמאָנ ןייז ןפּורְג רֶע טָח תונֶּתמ טיִמ טָפעָמב |
 -לַעָמ .לאָמ םאַד נא חַדַא סופח טנאְזנ טאה איז . גוא רמאנ ןוז ןייא ןעֶנאוונ טָה יז נוא-

7 

 ףוא טאָה יח 1 וא מא % וא חפרו לח יס פ רע ןוש פאָה 0

 זאב



 הָדּוהְי מש תת |
 : = דָלמְלְמ תמו |

 אָל יִרָא לָחַר -תזחו א
 תַאינו בקע יל תַדיִלָ
 תָרָמַאְו ּהָת ַתַחאַּב לָחַר
 יב יל בח בקע" ל
 : אָנַא את אֶל םִאְו
 בקעָיד אזור ףיקתוב
 ינמ אָה רַמָאְ לָהְרְּב
 ןמ אָלַה אָיִעַב תש
 עַנֶמ יד | ןיעְבתְ יי םֶדק
 : ןיעמד אד ףיִנמ
 יִתְמַא אָה .תרמָאו ג
 דיִלְתּוה תָול לוע הָהְלְּב

 אנאו

 םירוטה לעב
 . ססלכ יסמ6 סנס (ג) : סטס כ"ס6ו סטס ספמ

 יישר

 ןפילע

 ךממ

 .התחאב לחר אנק קתו (5) : סודוסל יל קי קפעפ
 2 ילולְס סכמ6 כ סונוטס סיכעמב 0 ינממ סקדלכ בכ

 ספע ךכ כו . יל הבה : (ל'כ) סיב סקכז
 יכנא התמ : סלע ללפסק .סלסו ל ךפל) 6
 2 (כ'כ) ספכ דועסש מ | סיכב ול ןופמ .ימל ןמלמ
 ךממ ענמ רשא : יג6 ומוקמכ ילו . תחתה (ב)
 ווס 59 5כ5 ףכלכ ניס ינל סכסכ סטטלמ םלמס 0
 יכממ ללו ב עכמ .ךסמ .סינב יל סי י06- סינב ול
 םג הנבאו : יככס נו ומוגכפכ ."כרב לע (ג)
 סק6 עסר כ'5 ו סכמ5 סוקמס דניעכ .םלכוקמ = סנ6

 ט'ע שוריפ
 לָחְר וא קל הָדָלְי אל יִכ לר ארו (א) : רעְדְניק

 רדניק .ץייק ןַעָנּאווַנ טיִנ טה איז זַא ןהעמ שה
 אנקמ טאה לָחְ נא הָחיחַאְּב לח אנפו בקעי וצ

 טה יז יירש יישר . רַמְסַעְַ ריאן ןענ
 טֶנאְזְג טֶה יז םיבוט םיִשעמ עַריִא ןיִא ןעוננ אנקמ
 רימ ןופ תקיִדָצ רעָמ ןַעונָג טיִנ ימלאו איז זַא
 לֶא רמאו רדניק ןּבאַה ּוצ ןַעוָנג הבוז טיָנ יז ו טֶלאָע
 יג בקעי וצ טֶנאָזְג טאָה איִז נגא םיִנָב ל הָבָח ב
 טנא זג םיא וצ טאָה יז טּבייִרש ?יישר .רֶדניק מ
 רע ד ןייד ּוצ ןאָטְנ זא רָמאָּפ ןייד ןעָד טאָה
 ןֶּבאָה לא יז ןעווג ללפתמ ריִא ףוא ףאְר טאָה

 גּוא ןיצ פּ ללָּפְתַמ ךוא ריס ףוא

 טּבייִרְש יישר . טוט ָךא | 5%

 ןכל

 אציו ל םכ תישארב

 < דמעתו תדוהי ומש הֶאְרְק
 יִּכ לחר ארתַו * 7 : תדלמ
 בלעיל הדל
 יתבה בקעַיזלָא רמאחו ּהֶתְחַאְּב
 : יִכנַא התמ ןיא"סאו םיִנָב יק
 בקע ףאדרהיו :
 ענמיירָשֶא יִכנַא םיהלֶא תחתה

 הנה רמאתו +: + ןָמְבדיִרֶפ
 דלתו הילא אּבההְלַב יתמא
 . ח רטפ סריקפ סיס%5 םתקס . שי וכ סכס : את

 סלפ6 89

 6 גנק

 אָל
 לָחְר אקו

 רמא'ו- לחַרְּ

 ילע
 יכרב

 ם בשר שוריפ
 חתמ לבא . אבהל לעופ אוהש הטמל ומעמ

 םימכח יתפש
 סככס וקפ ןכ ךותפו כ"כ וכ לסוס ןינוכי 6 6)ו טדקס
 וסכוקתפ וקסכוס 7 : תופנק) רוס6 60 כ'ל5ד ב : וסוינימ
 ומכ עמסמ ךעמ ןופו ךממ ענמ רכ5 ס) לוט כקפו לט
 ומ6 6352 סספ5₪ תרמ5 ספ6 ס) יטספ ךומסכ ו"סריסס
 סרוכוס 6יסב עמסמ ינממ 6ל| ענמ ךממ לכס 'וכו 5כ5כ וניפ
 פ6ופ 6וס ספמ )מו . סונכ סטקכ סמל כ5ד מב :וונ6 וג
 תונקסס ₪ - ל"פכסמ ב =: 63 5ו  דמועו . ינונוכ לכו
 לע טשו)6 ומכ .סוכק5 לע סיננפתפ ויס סופוכנ סמכ 6901
 ק'עו סונכ ל"יסס ף6 כ?פס0 כ'וס כקעי ף5ו תופכ5ס סטלס
 תמנכ סומכמ יככד יכ קסיכ כומס) ל'ס 'נקנוכ רמיו סמל
 תנפססו סילע ל)פתסש סל רמ5 כקעוד לי 666 סימפטנ
 6265 ספוד ינו6 סג רמהו עסרל וקול סקוזמסש .סכ 195 סלח

 טע שוריפ
 ןייק טיִנ טאָה סע רַעְוְו ןעְנְנּורְדִג ויא ןענאד ןופ
 בקי ףא דחו ב: תֶמ ןיא איוו 'ךיילג זיִא רֶדְניִק

 . יכנא התמ (א)

 4 בקע ןופ ןיִראָצ רַעָר טמיִרְיִנ טה סע נגא לַחָרְּ
 טֶנאָוג טה רע נוא יִכְנִא סול תַחְתַת רַמאיִו לַחְר ןיִא

 מפ ענָמ עא טאָנ ןופ טרֶא םִעָד ןיִא ןעְד יא ןיִּב
 ןופ רָדְניִק ןיטימ רפ ריד ןופ טֶה רע סא וסב יִרְפ

 רָטאָפ ןיימ יו ןאָט לאָז ףיִא טקְנאָז וד ךוב םַעָר
 באָה ףָא רָדְניִק ןייק טאַהיִנ טיִנ טה רָטאָפ קיִמ ב

 שיִנָבָא ןיִטיִמ רפ רע טאָה ריד ןופ . רֶדְניִק אוי
 מאָה איז נוא חָהְלַב יִתְמִא הָנִה רָסאתַו (ג| ; ריִמ ןופ
 ..ריִא וצ םוק לא מ הֶהְלָּב טסניד ןיימ ןונ טאג
 |. רע ןייס ףיוא ןְניִנְנ לאז איז גוא יכרכ לת לתו
 ל ו רד רדניק יה לע ד ךיִא רמ ילָּכ גְנּואיִצ



 + עא '
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 יִכנְאסְנ הָנָּבִאְו יכרּב
 - ּהָתַתּפְש הָהְלְּבְ"יִתֶא ולְךִתִתַו
 רהתו ה :בסעי הילא אכיוהשאל
 דמאתוי :ןב  בלעיל דלתו הָהְלּב
 ילכְּב עמש םנו םיהלָא יִננד לחר

 : ומש הארק ןָכלע
 תחפש הָהְלַּב דלתו דוע רהתוי
 ב ילדתי

 : םקעיל ונש ב להר
 יִלּותַפָנ לחר

₪ 

 םיבשר שוריפ
 םיחלא ילותפנ (ח) : רבעשל אוהש הלעמל ומעמ לחר ילע . יתלתפנ

 םימכה ותפש
 ססינט תוכו תנסמ םעעמנ ותפפפ סיסו לקע 4 ג סיס לכה יִכ
 ₪55 ןפכ . ןיקו ינממ | כו ענמ ךממ כ ונוס 6 -
 : ונוסל ןלכ דע תעמטנ יתכפס ןיס 2 :16 לש תוכז

 סק6 סג :ף6ו 'וכו ךנסמ סינכ וכ ויסט פ"ע6 רמולכ
 ונגד ר"ג (5"5ק) ע ,: ומע ןכ| סכע סינכ ך) סיס -
 כ"ס כ -% ןקוו נכח ונגד סכקע | םרו ינכויסו
 סוכיפ ם- : (ס'קכסב 'עו) סונונע 'כ ילוקכ עטס סגו סיסל5פ

 לוקפספו טקע ןוטל ופכסמ ימסו . סימכ) - וכ יפוה5 סע
 מע שוריפ

 ןופ ןירעוו טָעּוּבִג ףוא לעוו יא נגא הנס יִכְִא םָנ
 סָר טייִטָש סאו טְנַעְרֶּפ יישר .ןיִנעְו תּוכז רָיָא
 אוצ טגאזג טאָה איז זיִא ץורית רער םג טראוז
 טאַהְג ךוא טאָה םֶהָרְבַא רָמאָכ סרְמאַפ ןייד בקָשו
 ןִא רע פאָה ןינע) טסער ןופ רֶנֶח םיס רעדניק
 טְנָאָג בקע טה הרש ןינעק ןידנעל עניי טרּונג
 ןייא בוטש ריִא ןיִא טְכאַרְּבִנ .ןיירא טאָה הרש
 טסניד רי ןיִּבעָג טָה איז ןעַמ טניימ סא הָתְרַ
 בוא גאז לַהְר טָה בייווא רפ םֶהָרְבַא ּוצ רֶנָה =

 הָקְלְּ טסניר ןיימ זיא ןונ םעָד ןיא ּףיז טֶנְעַ םע =
 ףיוא 2 ףיא .נוא .ריָא אוצ םק 0 איז זן 6
 ןהתו ( :הרש יו וזַא תּוכז רי ןיִא ןרעוו טעג 0%

 וצ לב טאָה אָיָז נוא השל ה תחפש הָה ךלב תא שו

 יפמכ דחה (ה) 1 בקי רי אוצ ןָמוקְג זיא רָע נוא =

 יִתְלתַפִנ | .םיחלא

 ונגד סוסי

 + הָנָמִמ
7 

 : ולב תי ₪5 תַבָהי .
 | לעת ותָנְאל ּהָתַמַא
 |[: בלע התל
 הָחְּב תַאיִדַו ה
 : רב בקעַיְל  תַדיִליו
 ד יִנְ לחר תֶרַמָאְו ו
 בהיו יִתולצ ליבק = ףאו +

 תהק ב "לע - יל
 תדע זה מש
 הָחְלְּב \ תַדיִליִו - דוע
 | ןינת ִרָּב לָחְרה אָתְמִא

 רמאתו 1
 תרמו ה 1 קעיל

 ית ,עָּב יי יי . ליבק לר םע
 יתוננחתאב

 ליבשב הנושאר  ץ"ונ | . יתרבחתג ק'ה רוביח
 | י"שר 0

 ךנקז .ומ סלפל סג וספ . יכנא = סמ 9 וס ססלכס
 יקנקז ₪) למס . סלכ דנככ | וינסמ רגסו סם לגסמ
 בכעמ סןס לכדס סל 9 קלט6  ססוכל ססל5 ססונכס
 : סלע  סנממ "יכנס | סג . סנכסו יתמס | סנס
 : (ס'כ) מכ .ע יטכייפו יז -.םיהלא . יננד 0)
 וטריפ קוקס ןכ םפמפ . םיהלא ילותפנ (ק)
 יסרכסת) סוקמס סמ סימוכה ליספ דיממ ם/םככסמכ
 סוקמל יסברס | סילוספנו סוכטפ- יסכ:פסו יפטקעסנ

 טיע שוריפ
 טָח איִזנּוא כ רָלִַּ ןראוונ ןיִנאְרְט ויָא הָהְלַּב וא
 להר נוא לַחָר רמי 0 : בקי אוצ ןוז ןייב ןָנּוי
 גוא = 7 1 טה טאָנ םיחלֶא יִנָנָ טנג ג אה

 טָה רע גוא גל מג - ןימ ו טרנ וצ ףוא טָה
 וזָא םּורְר ה ומש האר כ ל וז ןייא ןיבעגג ריִמ וצ יויררל

 זיא איז נוא רההו 0 :ןד ןמאָנ ןייז ןיפּורג איז טה
 ז נוא לֶתָר תחפש הָהְְב רַלָתַו ןראוטנ ןיגאְרְט ָךאנ

 2 ינש ןב להר ןופ טֶסְנִד יר הָחְלּ ןוויג טאָה
 -לַחְר נוא ה ות : בקע וצ ןוז ןידנא סער
 הָכּוז טאָג ןופ גְנּוטפעְהְּב םיִקלֶא יליהפנ טנאָזְנ טאה

 : ראו יא ןיֶּב יִתוהֶא םִע .יִקְלְַפִ רַעְדְניִק אוצ

 , יל 6 :% ל ןיימ טימ ּט



 6 6 שי לא ול 6 \ ,\ ל 0% 0 6 וכ ד 0

 ד 2%

 כ הנק | | קר כ

 מש אָרקתו יתלכייםנ יתחאיבע ו
 הרמע יִּכ האל ארתו "+ילתפנ 9% ףא ית
 .ּהָתְחְּפְש הָפְלזְתֶא מתו תֶדָלִמ * נכלל
 תַמִכ ירא חאל תוחומ
 : הָשאָל בסעל התא ןתתו תֶי .תַרָבַּו דַליִמְלמ

 : יתנֶאְל ב בקעַיל ּהָחָ בקעָיל האל תחפש הפלו דלתו ו הש
 ארקתו דב הֶאְל רמאתוו *' ב א, הפ חללי

 רב בקעיל חאלד
 הפְְ דלתו = + דג ומשדזתא אהא האל תרמו א

 : בטעיל ינש ןּב הֶאְל תחפש יהואש התנע 4 טס 5 (ל- 9% הרש ף תב י
 0 ל : ב יל ב אַתַמַאַהפְְ תילו בי

 ּפ ₪

 ןורשא 2 רש אב הא רמאתו :בקטיל רבה
 תונב הֶאָל תרמאו

 ירק רנ אב וכ"
 אתתבשת

 - םיב -? שר שוריפ

 :ןיעכ אלא הבתוכל ונל ןיא השאה תרימא . 'ת עמש יכ ןועמש |: דוד לאשנ לאשנ .. .התפסכנ ףוסכנ ןכו . היינש ן'ונ
 תולופכ אלב דודג ןושל תויהל לוכי וניא דגו . ךובידה רקיע דגל םיכרועה ומכ בוט לזמ .ונילא אב .דג אב (אי)
 ת"לד תחני שגד קידצ שפנ .לע ודוגי . יב ינש לש | ב"בב ןכו . אל קוניפו ידג דג תבש תכסמב כו: , 'ןחלוש

 םדיא תוחרוא ילע ולוסיו . םנועב וכמיו ומכ , הרסחה ינש י"פעאש העומ דודג ןושל שרפמהו . אתיבד אלומ אתא |
 ירשאב (גי) : הרפחה תוא תחת שגד םלכב ויבר ילע ובוסי ,יינעב 'ה האר יכ ןבואר ומכ . הרימאה קעמ 'תוטשהש

 '"%. שר

 ןולו סינסכ קקונוסו ןנוכ :מ סלוקכ .ססיסש יכל ספ)ומ . ידי לע סוכסס | יתלכי םג : יסומס) טוט םווסכ
 ספ :ןכל סנפנ כקעיל סומכל ידכו סכ לכונ ןויכס | יתלתכנ סיסלס ינוספכ . סליפס ךושל סגלס םוטקנוסו
 ןסיל :ןנסכמ .ךכמ סמל ספ ₪ ןוסונכמם. ןיכנו סלכ | ,ייקוססכ יתלסעקכו יל כקסנ ןיכפל תוכיכסס סוכקכ ספכ
 אב .(פי) : סנטקל סגעקסו סלודנל סלודגס ספט | ןומלכ = סיככ שי ס"מו .יסלפק .סלנקס> .תלתפב
 קוגסו ודג דג (כ"ע דס פכט) ופכ בופ לומ' פכ ,'דג | ןוס ןויכס כמסכ לוככ . הפלז דלתו .(9) -: ןוקילטט

 טע שוריפ טיע שוריפ
 טיג הע זא ןייִטָש ראפ טיִנ לאָז רע בקעַי ןיראנ גוא טאג ראפ כיִל זיא םאו) תולפת עָכְלַעַזא
 ןעָמ וי גְַנִמ רָר םּוראונ הָאְל רָטְכאָמ ןייז םיא : ןייִמ ץֶמּונָג ןֶ ןיראו) זיא סע ששויט וא תְלַתְַּ
 : רַטְכאָט רעָמורג רעָדאּוצ טסניר עור מוג ןֶמאָנ ןייז ןיִפּורנ טָהאיִז נוא יל מש יקח טעָּבִ
 לא סע טנאָזג טאָה האל נוא ד אָּב האל רמאתו (אי) טאָה הצל נוא תל הָדְמַע כ הא אר תו טו יִלְּפַ

 שייט זיא דג טבאמ שרדמ רד בומ לא ןמּוקג .ןניווג וצ ןופ טְרעָהְג וא אט זיא איז זַא ןהעזג
 .רדנא ץיא ִתְלַמינ ןיִרוּבִנ ןיִרַאוו זיִא רַע ןיִטיִנש רֶפ טֶסְניִד ריִא ןָמּונג טָה אוז נא ָחְמְפש יו

 וצ טנא טָה איז טשלעפג זיא דָנָב יא שּוריפ אי ןיִּבֶגָא טָה איז 1 ופתו פל
 דימ טֶסניד ןיימ איב ןיגעלג ג טָסיִּב אוד זא םיִא ב בקעִיְל האל תַהְפש הפלדה( 0: בויווא רֶפ בקע וצ

 תחפש הפ דלת (בי) : טשלעמ ריַמ ןיִא ומְסאָה בקַעַי ּוצ ןְנּוינ טאה לקפה טֶסְניִרור הָּפְלְ נוא
 האל ןופ טסְניר יִד הָפְלז ןָנּווינ טָח איז וא האל טייטש רַעָּבייַו 0 7 ב 4

 ל 1

 . בוא האל דמו בקע ןוז רט א מע נקעילינש 3 הָפְלָז איב וא 0 "
 - תב י ןורשַא יִּכ בול ןיימ ןיא ירש אג מ אָזְנ מאַה הצל ו .זיִא איז 5- |

 א ארקת ר רָמכַעָמ איִד ףמ יבול מ לו אייז םּוראוו =
 2 = 0 מאב ןייז ןיפּורנ טאָה איָז נוא רשֶצ יג
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 .יעיבר + :רשֶא ומשזתא ארק תונּב

 ) יִמיִּב ןבּואר הלו די
 םתא אַ הָדָשַּב םיִאְדּוד אצמיו
 דלא לחה רָמאתְו מא הָאְלִ"לֶא
 דָנּב יאדודמ יל אנדינת האק
 יִתֶא ' ךתרק טעמה ה רָמאָהְו =
 ינָב יאְדּורְדדתַא םּ תחל ושיא
 מע ּבָּכשי ןַכְל לר רמאתו
 אביו ט : נב וארדוד תחת הֶלילַה
 + ס) ןירלסכפ ר5 יעיג כפר 4 איה

 בקעי :אָתַאְו זמ : ךיִרכד דירר
 םיבש ר שוריפ
 : תונב יתוא תורשאמש חבשבכו

 םיאדודה ביתכדכ םינאת

 רישימב תדמטש יגא

 . סיאדודי (רי]

 בלשי ןכ) (וט) : ילמוד סטעמ  סוטפ ףשנ סכשש 566 ןיעו

 םימכח יתפש

 יגוקפנ לכתמ סיס 191 ןימודס תוכוקס לכמפס ו)ט :לוכימכ
 למוככ ךוסימ 2 5וס דגו 'צ : לותפ לוע5 סע יתכפסנ ישא
 כמ6קד ךנכ .יפדוד  תתפ ופמ כ"ד ק > ךפסנ .סוס וקנימט

 : חיר וטתנ

 איש | ינוחְבש ָ
 :רָשָא המש תי תרקג
 יִמויְב ןבּואְ לזו די
 תַכשאְו ןיטח  דצָח

 םיטח"היצ

 המא הָאְלְל ןוהת ,
 הָאְלְל .לַחְר תר טאו

 יחּורבימ יל זן יִבָה
 תָרָמִאְו וט : ךירבד
 תי תרבדדה ריעזה ּהל
 תי ףא בסמל ילעב

 הָרְמַאְו יִרְבּד יַחורְְי
 ךמע בוכשי ןכְּב לחר
 תור י פלח אילי

 אשמרב "אלקמ ןמ

 םירוטה לעב
 סי6דוד (די) : טנליפפ ןכ> תכ סתיסס יפל כגסכ דיתכדכ יפקפכ
 זעל ףסויכ 656 'ס .ןי6 סיטכטס. סופט לככ ספ 'יגב

 היסש סס כע ןופמסכ 696 ן"יע ןי6 סנוקכו וטפ לש כט איט

 בקעו

,/ 

 ירש ארל

 - יִתַיאְו אלקובי

 % 'יגכ |. ןכפ : סרטמכ מט סככקנ 65 כ"ע . 2 ךמט

 יישר
 ס'פו . ןמלט דגל .סיככועס (סס סיעסי) ול סמודו ל
 יתעלי ₪ 0 סנליס ודג (ד לסונד) ומכ לוסמ .צ דלונכ
 קיס םפלקנ סמל 0'ד . םחמ סכוק כסכנ סמ לע

 ליגסל .:םיטח ריצכ ימיב .(דו) : סולוענ סכקב דגנש םיסכ יהספס 95 ססכנטכ יב םדנב ומכ דנכ חס
 סנס -סיסכמ לש ' ןסכש

 נב יאדז
 ךל סנתונ ינסו וז כ סליל

 שם ע שוריפ

 סיפח ריצה יטיג ןָנְנאָגג וא ןבואר נוא ןבואְר דל (דו

 יָצְמִ ץייו ןיִטיִנָשְג טאַה ןעָמ םאוָו טייָצ רד ןי*
 רֶלעָפ ןיא ףלפייפ ןָנופְג טאה רע נא הֶרָעַב סי
 טאָה רַע נוא מא אגו רעְכיִטייִרְקַא 1זָא זיא סֶד
 טֶּבייִרש יישר . הֶאַל רַעָטּומ ןייז וצ ייז טֶכארּביִ

 טיִנש ןופ טייַצ יִר ןַעוְנִנ זיִא םע זַא טייטֶש םּורד
 זיא סע ןעְר םיִטְבָש יר ןופ חבש םִעָד ןיִזייוו וצ
 טֶכאַרְבְג מנ טה רע וא טינש ןופ טיי ידעו
 טאָה רע ראָנ הָאּובִּת ערהנא רעְרא ץייונ ןייק
 זָא טְכַאַרְבִג
 + וג ּךְנְב יִאְדּודְס יל הָנִת האל וצ טָגאְוְג לָחְר טָה חל

 דאתפיךרפ

 ל לָמָר רפאתו רקפָה זיִא סאוו ךאוא ו

 < טאָה האל ו וש : ןוז ןייב ופ

 ןפס רקפסס לכד | 995 סילועטו סיטמ סיכקל לזנכ ודי טספ 59 סיס רטקס ם
 תא םג תהקלו (וכ) : ןץימסי לסעפסי ןוטלכו פוס .כפע ילניט (ט5 ןיכדסנס) - םוארוה : ונ דיסקפ 2 /

 כל : = כסימלו ופוגכסו וככ יסדוד ת6 .סג קקיל תקז דוע םושעלו סומסכ .
 תכיכס ספיס לפ ..הליל %

 ךמע בֶכָשי
 55 קידלס .בכממב סנוטזכ יפלו ךנכ | ילדוד קמפ

 . = .שיע שוריפ
 ריִד זיא ישיא תֶא קח טעה טנאְזג ריִא אוצ האל
 | ץימ ןָמּונָג אוצ טסאה אוד סאוָו גיָנייוו ָךאָנ ןעָר

 ןאָט סר ףאְנ טֶסְלאָ בג יִנב יאָרּוד תֶא םג תַחְקְלו ןאמ

 טֶסייַה םאָח ןוז מ ןופ יפי אי ןיִמַעָנ אוצ
 לָחְר טאָה למ רָמאתַו טֶכאַרְּבִג טאָה ןוז ןייִמ סאו
 ריִד טיִמ הע לאָז הלה מע בב םּורד וטל טאג
 :ןופ ףיִלְפייִפ איר רפ דב יאו תספ טבאַנ יד ןיגיל

 . ןוז ןייד --ריא .אוצ אוז אה יוזא טבוירש יישר
 איד ריִמ וצ רַעָהְּג בקע ןופ רֶנעָלג סאָר טְגאְג
 3 רַּפ ריד סאה ןעש 0 נוא טֶכאַּנ עָניִסְנייַה

] 



 רנימ יִרָא --
 יִחּורְבְַּב יתר |

 ּהָמִע = ביִבָשּו : יִרָבִד
 ליבו זי : אוה אְָליִלְּב
 האל ּהָתולְצ ./
 בקעיל תדיליו תאידעו
 : יִאָשיִמַח = רב
 הָי הָאל תֶרָמָאַ 2

 יִתָמ תיִבָהיד יג
 ּהָמש תַרְּ ובל
 תאיִדעתו טי + רבשָשי
 רב תדיליו הָאל דיע
 תֶרָמָאַוכ בקעיל יִתש
 יִל ּהָתָי יי בָהִי הָאְל

 ל 0 כ יש 7 7 ד ל

 909 תנו .אציו ? יתישארב

 אצתו בֶרעְב הרשהיךמ | בקע
 אובת ילא רָמאהו ותארקל הָאל
 יִנָּב .יִאְדְוְרִב ךיתרכש רֶכָש יב
 טמשיו" :אוה הָלְיִלַב מע בכי
 דלתו רחתו הֶאְלדילֶא .םיהלא
 רָמאַתו "= : ישימח ןּב במעל

 -רָשִא ורכש םיה לא ןַתנ האל :
 ומש אָרְכַתְויַשיִאְל יִתְחָּפַש יתתְנ
 דלתו האל דוע רהתו" :רבששי
 הֶאְל רָמאִּתַו : : בקעיל יששךּב

 פוט הבז ותא - םיהלֶא ינְדָבְז אז .אָדֶה בט קלח
 םעפה .'6) סך; פוס 5 7 ת יהי ל

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 וכ יפדני- יכ .כיסכ .ןוכוכוכו 'ג 15 יסדלי יכ כיפכ יוככ . פדפכ

 'ג דופ סדניעכו יקמ .ססט ג .ותדלו ילס סכפ6 'ג סד)יככ

 יישר
 יחיתרכש רבש (זמ) : (6% סדנ) ומע לכקסל ך ססקז
 ועיוכ ס'נקס | אוח הלולב +: .סלכט 30 יקקנ
 םיהלא עמשיו (זי) : (?'3) לכססו סכמ סניפ ש

 : סיעכט סוככסל ת-סכזממו סוטקמ ספילפ .. האל לא
 וכ ןוטל . ינלבזי : ופונלסכ . בוט ' דבז (כ)
 60 סתעמ .לודמ א םיכ (ענכטברטס) וכלב ס"יירכבוס
 לכ דגנכ סינג: 5 םיפ ב ימע סלס ותליד : לקיפ 00
 ססוכיכמ 85+ ס)ו) סתו6ַָו 3 סב ךכסו -סוס ןכו .סלכ
 : "יפדכ סכוגס סיס רומהסכ לכ סרב לוס רכססו
 בטס 1"יעו וכ סוססמ  ספיסס- פ'כ3  סונכ לע סנפתסש
 למס סמל יפעדו לו ס"6כס כקכ ב +: ולוכז פיכ) יתו5 תקיק ומוכיפס 5 ומע סוקמכ פוס ינפכזו וונכו ומע סוסו

 % טיע שוריפ טיע שוריפ --
 רפא (חי) : ןוז ןיטְפְניִפָא בקעי וצ ןֶנּוויִג טֶה גוא  םיא ןיגעק ןננאגג סורא הָאְל זי ותאָרקל האל אצהו
 ןָסְלאְז רָמ גצ אנָּת ילא טגאָזנ טָח איז נגא רסאתו
 ףיד ךיִא ּבאַה דיש ני רוש םוראוו יִּנ ןמוק
 בָּכָשיו ןוז ןיימ ןופ ָךיִלְפייּפ יד רֶפ ינב יִאָדְודְּב ןָנְנּודַנ

 רד ןוא נעל ריִא טיִמ זיא רָע נא וה הָלְִב המ
 טאג וא הֶאְל לֶא םיחלא עמשמ (זו) טבאָב .רָנִּבְלעְ

 אט טאה רַע רֶמולָּ הֶאְל וצ טְכְראָהְנ 2
 םימבש ןירעמ וצ טָּולְְ טָה אי

 ישמח ןּב בֶיְל דָלָתַו :ןראָג] ג

 ןיסד 5 ת
 1502 כ

 רכש או םיאדודה רכש א םירכש ינש .  רכששי (חי)
 תַפי הנמו .קלח ןושל ..דבו (כ) :ישיאל יתחפש יתתנש

 םימכח .יתפש
 פ'עפו 'ך : ולס ןפונ סו וככ ןפונ סזכ סירומג ןיפולה עמספד
 י?םרוסש ומכו ןדפכזוכנ סנגיטכ:סונכ) סרזעל ףסקט ירכ ל"וחלכ
 תרגקנ 065 ססוס סו 65. ןל5ד . )"ו ימיו תכרפב ןמקל
 ספכז 63 | סנולוט ינפמו .סּונַכ> .סכוע) 5יס ספוכו ספוקפב
 5וסס | כ"5ד ס'כקס ונווס לוכד "כ ש : ג'קו ומע רכקול
 גכ בכורו = סדסס ןמ - 5 כקפוט עי דפו"ס ךסיסו ל'עכומ
 קופל סעד ןפנ ס"כקסו לקכ "לססכ כול סלןכ .סוסו לןמחס
 יסְפַכ ךניפ ידכ ופסלק 5 55תו סמ עמסקס ודכ רעו) .סיסו

 רכונמ סמכ ךפוכ כ סלכג רומח רכלסי "מ סו
 ג%מ 9 - לכַסְו ללספסממ ימכ 606 ךויס עמפיו

 ולוכז םינכ 'ופ א : סנו9כ ס"3קס ₪ ןקנו סנלפקס

 רכמסו

.\ 

 . .ריִמ טה םאָנ יִרָכש םיִלא ןמנ טנא הֶאְל ט טָה הֶאל
 ףיִא לוווו ישי יתָחּפש יִּתַתִנ רשָא רכ ש ןיימ ןיִבַעְגְג

 מש ארק .ןאמ ןיימ וצ הֶהָפָש ןיימ ןיבננ ב בא אָה
 ןעָמאָנ ןייז ןיִפּורַנ ןֶא איז טאָה םורד נוא רֶבשָשי

 תו (מו) : רכש ןושל ויא רֶבְשֶש םוראוו רכששי
 זיא האל נוא חֶאְל ריע
 0 ןעְנוויג טאָה נוא ישש ּב

 מה הֶאְל רָמאתַו (ב/

 < דל ןיראונ גידגינארמ הנ
 31 בקעי נצ ןגז ןיִטְסְקַעִא

 ידו םיח לא ית וא יָנְדַבְ .טנאָזג האל

 ו



 למ טּוגַא ריִמ טה םאָג בוט | =

 אצו / >עשוירב 0-

 דל ו ישיא יִנָלְּבְ םעפה
 :ןולבזומשיתַאארקתוסינכהשש
 2% ארקתו תב הדל רחאו אכ
 תא םיִהְלא רָכְזיִו ככ הניד המש
 : התפיו םיהְלַא חיִכֶא עמשיו לחר
 רהָתַו 5 + ּהמחריתא
 הפ ל ולה :יתפְרְח"תַא םיִתלֶאףפַא רָמאתוו
 סי: פעשיו . ₪י סנעס 2 סיס)ח רוכזיו .ם קוכר3 ףרקתו חב 2 יפו את

 . 3 םינעח תספיו 6

 תי תדקו ןיִנְב אָּתְש
 | רַתָבּו אכ : ןּולבַז מש
 .תדקו אתר תלילי ןכ
 לו בכ+ העד הָמש ת
 . םדק :לַתְרד ארכה
 בהוו 2 ּהָתולצ ליב
 תאי גכ : יודע הל
 תַרָמְאג /רּב תַדיִל

 כ דלתו
. 

 1 הרקו ארקתו

 םיבשר שוריפ
 ןושל . ךל לובז תיב יתינב הנב ומכ .ינלבוי ; ןינעה יפל
 חבתכנ אלו . הניד המש תא ארקתו (אכ) | : הריד
 םירומ ןיאש ןכ תארקנ המל תעדל תבה תדיל לע הארוה
 ויה  בקעי ינב לכש אב ךעידוהלו ןבה לע ומכ תבה לע

 םימכח יתפש

 וקכוד לקיע 605 ספעמ כמ6 )ו 'וכו 6סק 8 ס)ונכ לב
 סוקמ לככד ס) רכז סמ | כ')6ד ג : בוקכס 'לכ ויס יפע
 לגו םג 85 סיס56 רוכזיו ומכ סטעס סספמ לע לפונ סכיכז
 6ל0 עול יכגד סריכז ומכו סכוקכ וכמט לנס י"טכיפט ועכ
 סדמ 6וספ (6*ג) ך : 'ולו ססככ5 לט ופטמ סרעט דיגס
 ךכל סנעכמ ספרסכ סתוח5 550 550 סתסמ .5יס סדמ דגנכ
 וכמ ןומדסס ןך : ס)עכמ ספרסכ 65תו ד)ס 6)כ סוול ןיש
 סכ5 , סדופ ופכמ לסל ויס 2)5 סלמ 605 .- טיכסעכ טככ
 ספו6 ןכקט 63 -ך : סנסכנ .6וסו = סכ65 וכ סקקק) . קפה

 לו (ט סומש) ונספלק ףס6 ד
 ט'ע שוריפ

 סם ספה טֶלייִטג ג וצ

 טעו ןאמ ןיימ ןופ גנונאוו ו רסיע םִאַר ו אמ
 ּדאַה ָךיִא םּוראו) םיִנָּב הָשָש ול יִתְדְלְ יִּכ רימ טיִמ ןייז

 טאָה םּורְד נוא ימש אקו ןיז סקעז ןנוויג םיא וצ

 רבא ושל זיאד ןולובז אַ פו איז
 ןָנּוויִג איז טאָה ףאְנ רַעְד בוא תב הדל: רַחאְו (אכ)
 ריִא ןֶפּורנ טָה איִז וא הנר מש אקו רטכאָטַא
 טפשמ ןושל זיא הניִד טביירש יישר .הניִד ןמאנ
 טָפְשַמְג יז איז טה רָבזא ןינארטג טָה ה הל ןַעָר
 ןייז טעו םאְד זַא טְגאְזְג טאה נוא ןייל יז ןיא
 יג ןיימ טעוו ןיז ןעָביז ןיִבאְה ןוש ךייג לעונ רָכזא

 ןופ עָנייִא איוו וזא ול א ןייז טיִנ לח רמְסעוש :
 לָחְר גוא ןיִז איימצוצ ןע וי ןִּבאָה ייז תוחפש ל
 מה האל 2 ןוז יא ראָנ באח טיִנ 2

 שפנ םיעבש לכב .חרפ רשא תב ןכו
 .. םיהלא ףסא (כ) תרסו דבכוי .

 ימולש תא יתפסא ומכו
 1 הרקע תארקנ יתייהש

 יישר
 ןוד 05 סנדמ טיפוכל ופכיפ ..הנוד (פכ) : ויככ
 < םומפטס םמסכ יפומס לסכ 60מ 69 רכז ס ספ סמלעב
 רוכזיו(נכ) : (ס קוכלכ) סכקנל ךקסכו ויגע סללפקסו
 סינמיס ג סכפמט סל ככז (ר'כ) .לחר תא םיחלא

 . וזמ ץוח כ
 תו יתש קר ויה אל
 . ךתיב ךות לא ותפפאו ומכ
 יתפרח :תא תנמשהו תסנכה

 וסע למ וללונב ספעס 092 סרילמ ססוספו ד ססומלל
 עפלס .ומפ ףל\ סינכ סל ןופמ יסל בקעו סנ גפני סמס
 דסיים וס -. םינכ סל ןיסט עפטסכ וכלב סלע ךכ
 :ס9סכקכו ו סססקל סכ5 ו עככ ןומדסס ה מייפס
 סיעעי) ןכו ך ספלס פלט סוקמכ ספינכס .ףסא (נכ)

 :'ןספי סל ףספי ₪5  ךמכיו (ם  סועטי) ססננ ופסק (ד ללוי) סתוכס .ףססי
 שע שוריפ

 ראָנ ןִּבאָה שנ רעָמ טעְמ בקע זמ טֶסווְנ
 רָר וא ןעוננ לַלָּפְתַמ האל טאָה םימָבש ףָלְוצ
 רטקנ (בב) 9הבְקְנא-וצ ןיראוג טרעק רפ רּבּוע
 יישר .לָהְר טכַאַדג טאָה טאָנ וא לָמָר תֶא םיִחלא
 םאוָו תּוכז םעְד טקנעדג-רוא טאַה רַע טָּבייִרש
 וזַא םיִנָמיִס יד האל ּוצ טרְפְנעְנ רָּביִא טאָה איז
 יז טאָה איז םָאוְו וא ןענאמְש זיִא ןיבוא או
 .וָשַע וצ ןָמּוק אא טעו רָמאָט ןעונג רעצמ
 איז לויונ ןובענ ט1 רשפא ריא טעוו בקע ועד
 :. ימעָב אי טעו ועע גּוא טינ רעדניק ןייק טאָה
 ריא טֶכרַאָהְג וצ טאְה טאָנ נוא ו היִלִא עמָש
 | רה טיפ ףיוא טאה נוא מַה תֶא הפ טעָביִג
 ןיִמאונג ןינא מ וא איז 8 רַהְמּ (גכ) : טבאָרְמ
 וזא ןנוויג טָר איז וא ןב דלת
 תא םיחלַא ףסו טנאָזְג



 ל : מ ב :
 ה השד תא רפ
 ףסוי תָי לר תרילורב
 ל בקע 5
 ְרְתַאְל ּףחיִא ינחלש
 רך בה וב 1 יעְרָאְלא
 תיִחַלַּפ יּ יִנָּב יו יש
 יִרָא לאו ןחּב תי

 הר

 גז רנק אציו שטר "

 יהיו 5 : רחא ןּב יל הוהי :ףס
 רמאיו ףסוי"תא לַחְר הדל .רשאכ
 יִלֶא הָּכְלַאְו נחלש ןבְלילָאבסעי
 ישְנְתֶַא הָנִת יי : יצְראְלּו ימוקמ
 ןְָּב ךְתֶא יתְדַבְע רֶשֶא ידְלָייתַאו

 ףס
 רנאל םסוי ומָשדדתַא אָרְתִתו דכ

 ִנָחְלַּ תָי עדי תא
 רַמָאְ זכ :! ,'ןתתלפד
 א עב םצ :ןבָ :חל
 ךמדק ןימחב רתיחָּכָשא

 יב ַכְרַבּו יתיסנ

 ףלידב |

 רבע רשא

 רע 'ליו את .:גכק .(רת

 בעְזתַא תעדי התא וכ בהַכְלִאְו

 יתאצמ אָנְֶא ןבָל :
 שנ הְלֶלְנְּב הוהי ינכרביו יתשחנ
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 ורב
05 

 רמא"ו ק |5(

 רמאיו

 םיבשר שוריפ
 תא םיהלא ףסא הרמאש לע , ףסוי ומש תא ארקתו (דכ)
 לכ המל .ףסוי לש 'דוי ףסא והארקת ןכ סאו , *תפרח

 יישר
 סולמופ ויסו סלקע ינסט ספלסל יפויקכ .."תפרח
 .ןמז לכ .סדנלו . עסלס ופע לכ :וקלסל העפב פע
 סס ז סוטס) ימב ₪ ןיס ןכ סס05 ןיסש
 . רחא ןב יל 'ה ףפוי .(דכ) :ךנב

 שמשמ תז םש ירח . רחא ןב יל 'ה ףסוי הללפתהש םש
 רלונשכ חתע יכ . ינחלש (חכ) : ףסויו ףסא תורימא ינש

 : םימכה יתפש
 1 כקו סתפלמ סלכת לגש סתער) לוס סז יכ דפ סוקמב
 | ;'ילעב תוכ .ונכ תריבט לע וקלטסו  ונוסרס יתפכמ 'ופו ז

 ומ5 סינפק לכס ימ ךנב סז ילכ רכב ימ וכ סלוס ןכ 05 .םופמ סנוק
 כקעי ןיסט סובב סקופ םעדוו

 : למס ןכ לע 050 סללפתנ 55 ךכל ינממ | פסי דימעס) ריקע סוספ וסוחמ ןופכ .יסי סכמ6 סימכמ
 דנפמ . ףסוי תא לחר הדלי רשאכ (סכ)
 םס םקל וטע  םיכו סכסל ףסצ
 ."וגו ישנ תא חנת (וכ)

 ט'ע שוריפ
 עונג ןיּב ךיא לייונ טאהיג ּבאָה ךא סאו דנא
 יא זַא טְנאָזִנ רימ ףיוא טה ןעמ נוא הרקע ןייא
 נוא סו ומ תֶא ארקתו (דכ :ושע עוצ] טק ןֶא לע

 יזָא טאָה איָז רפאל ףַכי ןִמאנ ן יז ןח טָה איז
 ףאנ ןרעָמ ריִמ וצ לא טאָג % ןב יל ףסוי טנא
 זִא הָמּובְנְּב טסּוויג טֶח איז טָּבייִרָש יישר . ןוזא
 םיִטְבש תלו ראָנ ןיִּבאָה טִנ רַעָמ טעו עמ

 ןמעָבִג יִז מה םורד יל טאהיג ןוש טָח רע נוא |
 ןילו רעְד ןיז לאו סע ןוצְר יִהָי טאו ג טה נּוא
 אנ ףךאר סאו ןוז רַעְניִִא רעָר וא היּבְקַה הפ
 סע נוא יז (הכו :ריִמ ןופ ןייז לאו ןירעונ ןיִרובָע

 ףכיי ןכוינ מאָה ₪ א לס ה

 טלוס .ונימ סכסל לכ
 סומרכ .ס6 יכ 05 .סלוכ ניס

 סיכו ₪5 קי .סיכ .סיסו (ק סידכופ) .'סנט וסע לב ונס
 -ן ספרו .ס"'כקסכ :קעי הטב + ו רלונםמ קוחרמכ

 וקנכ יקיסג - יפייס כקלמ . יתשחנ :(כ) :
 טיע שוחוס

 לעו ו ךיִא נא יִצְרִאְלו ימוקמ לג הָכְלַ קעווא ךימ קיש

 %- מ וכ : דנא ןיימ וצ נוא 7 ןיימ וצ ןיינ
 עֶנייִמ וא רַעָּבייִוו עָנויִמ ריִמ ביג יב

 ָךיִר כאַה ךיא סאוָו ןהְּב ףֶתוא יתד 7 רעְדְניק

 יג קעווא לעוו ְךיִא וא הָכלאַו אייז ראָפ טנג
 ןייד טיִמ ראָנ ריד ןופ יג סורַא םיִנ ליוו יא

 תאו יִשָנ 1 תֶא

 / ד .םּוראוו ףיתדבע רֶשֶא יִתְדובְע תֶא ּחעַרִי הָּתִַא יִּכ תושר

 | ויל
 | ה ניעּב ןח

 0 רסע סמ 955 דימטסל דיתע

2 

 ו

- 

 :ייחטיג ףיר באה ךיִא םאוְו טְכְניִד יִר ףאר טֶייוו
 ּ טנא םיִא וצ ןֶבְל טָה ל יִלַא רמו כ) + טְנידג
 = א ןמ ןנופג באה יא ןונ בוא יניב ןח יִתאָצְמ אנ סא
 טְסייַה סאד טָבּורַפג באָה ָךיִא יש ןינוא עָנייר
 < ללב ו יי ינכרביר ףּושיִּב ןיימ םיִמ טָבּורָפְג ּבאָה יה

 רמי ריד נעו וופ טָשְטְנעַבִנ הש טה אנ וא
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 .אציז ל תישארב

 :ףתצ ילע = ךרְכש הָבְקְנ רמאו "*
 .9 הָתַא .ויְלַא רָמאַו = : הָנְתֶא

6%. ₪ 

 תֶאְו ףךיתרבע רַשֶא תֶא עדי
 :יתא קמ הָיָהְרָשַא + + טָעַמ יִּכל

 4 או .תכ

 . ַתֶאְו ילע רג שיר
 | ָּתַא ּהָל | רַמִאְו טכ

 ךְּתְחְלְּפִד תי ּתְעַד
 | זיִּמַע ךְרעְב ההד תו
 ל יב דל כס פל הל הקרע - - לה ידריעז ירא ל

 התַעְו ילגרל ָךתֶא הוי ךרְבו
 יבנָאְ"ינ השעא יִתָמ
 בקעי רַמאַיַו לתא המ רמאל
 "השעת"יפַא הָמּואְמ יִלְרִתַתְיאְל

 . ספ סנפתו ילע ןוכפ טנק אז יל /

 . ילגרל (ל) : להר לש תורחא םינש עכש ומלשנ ףסוי
 ןתת אל (אל) : ינפל רשא הכאלמה לגרל תמגוד , יליבשב

 םימכח יתפש
 םולכ) כ'וכ 65 מ'מד כ"יו סונעק סונכ )"יס 659ד "₪ ד
 םגפפמ ספ)| וש ססלכ ו6 605 סלומנ וקט6סמ וקב למר
 סינכ ו3 ןיפס יפ) להר חלטד ס'6 סונכ ל"יס 6) י5 <מלסב
 תוגכ) קומדוק ספוטנ ותסתפ פונכד תקרוו ככ 6וס כ
 6יס כ"ה .סונכ )"וס יל )25 ספי לומסת 6יכ ופדוכו טגלספ
 ןכ 05 תונכ) ןומדוק סינכס סנוע)ד סו)כ ויסלנמ שרוק 3
 : ו"סכסמ . , ללכ סינכ ול ויס 5) יפדו 596 גקכ תו)סכ "יס 5
 טועופ קר וק6  וקנקע סיסש עדופ סנוולס ןיסל עוכיפ מ
 ךנ5 יפוכ) רמ5 כקעיס וטמשמכ פד )"גב י : "וכו וסומכ
 ןפ6 ספ רפפיו ןיכח6 כיקכ יכסט סמ סעעסו ינ5 וכ 6

 ךלו; ותעדב סיס 5)5 עמכמ 'וגו סער5 סכוט6 'וגו ךפ =
 + ותיכ ךכו5) | טוריפ יתיכ) 536 ונ65 רומט) 606 ומעמ
 ךכוגל סקעט .רס6 סוס ןכ) סדוקד עמספ יכנ6 סנ 33 ב

 . טע שוריפ <
 וד יא ןעְ הָכְרְּב איר ןָמּוקְנ ריִמ זיא ריד ףדח |
 לא טאכינ םינ .ןי] ןייק ףיא בה ןמיקנ א ול
 ןָבל טָה ייל רפא חכו : ןיז אוי ךיָא באָה שָנייַה
 ףוא רַבְש ןייב דייִשָב הנה ל דרש הָּנְַנ טנא

 טק גד תודיִכָש ליפ איוו ריִמ גאָז רָמולְּכ רִמ
 בקעָי טאַה ויל רמאנ טכ) : ןיִּבַעָג ריד ךיִא לעונ
 טסייונ וד ףיחרנע רשא תא די הַתַא טָנאְָג םיִא וצ
 טְניִדְג ךיר ּבאָה ָךיִא אייִרְטְג זָא איוו לאוו ָּךאָד
 זיא ךיפ עָנייַד םאוג סר וא יהא ךנקמ היה רֶשֶא תא

 גצ ןֶמּוקְג ןֶא ןיִּב ףיפ יי טאַהיְג טֶסאָה גד סאו ה סָד ןעַר יפי רֶעָּא שמ יג לו :רִמ טימ ןעְטְב <

 = דיּבַעִא ית עכו
 : יִתיִבְל = אָנְא /ףא
 ל תא המ ראו אל
 ןִת אָג בקע רמו
 דָבַעִת םא םעְדִמ יִל

 אמגתפ

 : יִתיִבְל

 םיבשר שוריפ
 ךיתדבע ירתש וישכע ךל שיש ןאצה לכמ . הטואמ יל
 אבהלו ןאכמ ךנאצ העראש הממ לבא ךיתונב ליבשב

 ישר
 55 ויס ₪5 ןסכ) ססכםכ . סכרכ יל 063 ךדי לעש ילמ
 םי לטפ6 ןספס סע ססכ וקב למכ סנסו כמ6נס סיב
 ויק ויטכעו סיעולס 550 ח וקכ םלומ סוסו סיככ ול
 הבקנ (םכ) + ןנמ :יכב ילכד 05 עפסיו רמסככ סיב ול
 רשא תאו (על) : ךכנפ ירק ופוגכפכ .ךרכש
 סכב ומ ךקפ טועימ ןוכסס םפ .יתא ךנקמ היה
 לגל סע (ר'כ) .ילגרל (5) : ויס סמכ סלהמ ידיל
 (סי סומפ) ועכ סכככס ךל5ח ₪63 ילגכ קפיכ ליכמב
 . יטנלכ רש6 .סעל (ת  סיטפוע) . ךילנכנ רסס סעס
 ויככע * יפיכ ךלו .יתיבל יכנא םג :יפע .סיסנֶס
 סכוע :םויסל (ינל) ךיללו כ יככ 696 יכללל ןיסוע ןוס

 טיע שוריפ
 נּגא יִלְגְל הוא ַי דרג לי וצ טקְראָטְשַג סאד ףיז
 הפ ינו טְנייִמ ןופ טָשְסְנעָּבִג ףיך טאָה טאְנ
 ךיִא לע ןַעוָ ייל כט שנ הֶשא יִפָמ דנּוצָא נוא
 דָנוצָא רֶמּולּכ ןיִגעְו דְניִזג זוה ןיימ ןופ ןאָ ףוא
 ָךיִא נּוא ןינעוו שֶנייִמ ןופ רֶדְניק עָנייִמ ראָנ ןומט
 איז לאָז נוא אייז טיִמ ןאָט ךוא רַעָּבִא ףֶראַרְּב
 פֶא חָפ טאג ןֶבְל םָה רפא או :ןָנַהעְל רֶעָטְנּוא
 7 +בקעי שָח גרסא ןיִּבַעְג ריִד יא לאָו סאו דל
 < שיִנ ראָנ ריִמ טסְלאָ אור הָמיאמ יל ןִּפַת אל טאג
 ריִמ טְסַעְוְנ גד בוא הָוַה רבה תֶא יִל הָשַפִת סו ןיִּבַעָנ

 = תָצּורְמ טְסַעְו וד זַא רֶמּולְּכ ףאז עָגיִזאָד איד ןאָט
 = יא גאו ריִד לע ףיא סאו ףא רע וצ ןיינ



 : רפא שעה
 ןֶפַתְמ ידעה ןיִד אמ
 עקרו רומָנ א לָּב
 םּוחַש רָמֶא לב

 רומנו עקרו אָיִַּמִאְּב
 :- יִרְנַא .יִהיַו אָיזעְּב

 יִתּוכז יִּב דָהְסַתְו :נל
 05 לועית ירא רָחְמּד וב

 םירומה לעבלל
 'סמכ '3- , רסמ סויכ (ג2) : םיקכס '5 ' ידי .יכמ סכמ6
 יכו = כקַמינ ס"כקס רמ6 . רסמ .סויכ ללספמ 36 ךדיש| 6כ5
 לכממל כתפ סויכ לגסתת 26 לחמ סזיכ סיסי סמ" טדי 6

 תרזנמ לפח .ומכ אוהש שגדנ אותו . דקדקהו ראווצה
 . ירכש היהו : ךכרוצל , םשמ רסה :לגרב הרישק קחצי תא דוכעיו םש לע לנרב

 < אצה ל תישארב |

 המ רבה יל
 : רָמְשֶא ָךְנאָצ לכ ראב

 בר נעו גל

 < 88 זנק |
 או 1

 שב

 םיבשר שוריפ
 שיש םידוקנו םידוקע ןתואו . םידוקנהו םידוקעה יל ןת
 םדירפהל ךלש ךינב דיב ןתו םשמ רכה ךנאצב וישכע
 .רקג(בל) : ירכש ויהיש וישכעמ  דלויהל םידותעה לעמ
 תפיפכ הצרא דקיו ירהש . ראוצהו דקדקה יאלט יל הארנ
 דוקע ומכ . דקָדקה םש לע אוה דוקיו ןמ דוקנו . לפנ

 ; ודלוויש ןתוא אבהלו ןאכמ
 םוח : םירוקלו םידוקנ אלא םהב אצמת אלו ירכש תיארל אבתשכ ךינפל אבהלו םויהמ .יתקדצ יב התנעו (גל)

 יישר
 כמונמ . דקנ (59) : סג וס ןכמסכ סספע 05 סג
 :(טרימקכופ ) זעלכ ס"רטכופ םודוקכ ומכ םוקד סולוכלכסבכ
 סוקפ .םֶוה : קופסכ סולוכרכמ סופלק ןו . אלט
 סנסמ ןוטל (סע6ל) זעלב ."םוכ .סודפ> ספוד ל
 . ירבש יהו : ספוכקס ןינעל כבל תס5מנו םיסמסס
 סימוספו סיזעכ סילולעו סידוקכ 53סל) ןפכמ ןדלויש ןתול
 סֶסִמ טרלכס ויסכע ןנםיכ ןסופו -לם ןוסי סיטנלנ
 סקעמ .סידלונס לע יל כמ6ס 69ק :ךיסכ 'ךוכ סדיקפסו
 סילכזס י"ע י) כמסס סל דועו מ קלססמ ספ ויס 0
 ןסכמ ןסמגוד .תוכקנס סנללמ סיסוטפו סידוקנ ןכש נ
 ינפפ ידפסס ס5 .'וגו יב התנעו (ג)) : ךליסו -

 יתקד5 סכס יכ יתקדנ יכ סנעס סעכ ךיטמ לסוג
 6לו 5ולעו דוקנ סיזע 6 ווטכע 12  ןוסו חלט ריפס סקו6 סג

 םימכח יתפש
 סוס לע סגרפמט סוגרקס "כ ל + 'וכ ווככע פ'כ) קוב
 סיס "פס 5'2 ס'600 סטקס מ : סוד5 ןוט) שןסד סוקפ
 לכ סטמ לכס למ6  כוקכסו סוסכככ 5 6ןנטו דוקנ סיזטכ
 כיפכדמ שוק 5וס 62 כמ6ד סכד ןרתמו 6ו)טו .דוקנ סק
 נ'קרסמ) . סש יורק  ימג זע .מ"2- סוזפ סעו סוכמכ ספ
 43 קרפל סלותס סכרלוסדמ סבבה "50 ורכד לכ ?'קו
 ק"עו | סות סנו סוס סמ ספס סש רפפנס מ'כ מ" סוזע
 דוקנ ₪6- ל'כוס 51 8מלכ = דחכ טקנמ) ל סוס וורכד פל
 ק"עוסטכ סויסו טיפכ כותכס ליקקכ סמל ק'עו סוזעב לונטו
 5 5וסס סויג .רסיו למ6נט טיפ הכק סטפו סמ 6רק סעפ
 סוס "פסו םות 5לו םממ סכ 5וס סכט ?'ג ךקפ 'ןגו סוכות
 לכ ססמ רכס רמ6ס סמו סיכטככ :סותו סוועכ 5ופטו דוקנ
 םיופכ 5ולטו דוקנ ריכמ פ'כט 'כקעו רמ6 ךכ ונטו דוקנ סט
 ולט סווס) סיולרס סיסבפכ .5ןלטו .דוקנ וליפל] סיכסככ סוהו
 דוקנ  ךליקו ןפכמ ודפויט ןכו5 קר 5ומטו .דוקעו דוקנ סומככ

 תויסוקס לכ וכתוכ סתעמו 55מנכ סניפט ונפמ סיזטכ | סוק ריסס) רמ6 ת)ש סעו יש וןיסי סינסככ סומו סיזעכ םיטו
 ןניעדו = 6)יפמו ויטלע .סס סמכ ספו6 ונעו ןוטסכ סעט יפ) סקקט ס"סכס 'יפ 1 : ל'נכ

 טיע שוריפ .

 לע נא ףנאצ הא ןירעק,רַעְריוו יס ףיָא לעונ
 : ןיָמיַה איז לַעְונ ָךיֶא רש ףאָש עָנייִד ןישאָּפ

 ןיִראָפ רעָּביִא לַעְוְו יא ויח ףֶנאצ לכ רַא (בל)
 ןופ פא אוט פֶשּב רפה ףאש עלַא ןיִשיווָצ טְנייַה

 טלְטְניִפְגיִ סו דק ןיִספעָש עַל הל ל ןיִטְראָר
 םוו פיח םָפַעָש רֶביִלְמיִא גוא הש לכ טקעַלַבְג איל
 גוא יל ףאָש איר ןשי יעל לט זַא-

 ןניצ יד ןָשיוְוָצ פיל טָלְטְניִפִג גוא ריקו טקעָלּ
 רַמּולָּכ תּוריִבְש עָנייַמ ןייז לאז םאְָר נוא ירש חו
 דָנוצַא ןופְיִרעָט ןיִדוּבג ןילעונ סאו עָניזאְד איִד

 ןייז סאד לא תוארמ איד טיכ רע

 לעו כ'חפ וד)וככ לקוי ןוסוט ס

 ט'ע שוריפ
 דנּוצַצ ןיִנעָז סאו עָניִזאַר יד נּוא תוריִכָש עָנייַמ
 ןיטְראְד ןופ פא דייש תואְרַמ יד טיִמ ןידנאה רַכ
 יִרְּכ ןיז עָעיִר ןופ טְנעֶה אַיִד ןוא פ4 יוז ביג נוא
 ןירובג ןילעוו סאו יד וא ןיִגאָז טינ טסְלאָז וד
 ןופ ףאר ןינעז יד רעֶטייונ נוא דנּוצ ןופ ןיִרעוו

 < ףרוד ןינאו עיִנ טֶסֶלאְז וד רדיו גּוא ןעונ רע
 ילעוו תוארמ עָבְלעְז ןיָּבאַה יז סאוו םירכז אי
 תמו וכ חת גלו :עָבְלַעְא ףוא ןניַג תובקנ יד
 :םייקיטכעְרג ץימ ריִמ ןיִא ןֶגאָז תודע טעו] םע נא
 יח בוא רַמולַב ןינראמ ןופ .גאָמ םַעְד ןיָה רֶחּמ םיְב

 2 5 = ( 4 ןד ד 0

 7 = ,עציר ןופ סיִפְע םעָנ ךיא זא ןייז דזה ךיִמ טסו

 רָטִמ םויב יתקדצ



 - "אציו ל תישארב 1

 ןתיו םיִבָשְּכַּב םוח
 ניב םימָי תשלש הרה םשיו ול

 ןאָצְתֶא העת בלעיו בקע ןיבו

 ו

 לפ ךינפל ירְכשלע אובתהיכ
 םּוחְוםיזעַּב אּולטורקנוטניִאירָשא
 רָמאיו ד : יתא אוה בּונָג םיִבָשְּכַּב
 6 רסיו * : ךרָבדְכ יקי ול ןה ןֶבְל

 םידקעה םישיתַה"תֶא אוהה ב |
 תיחקוה םיִזעַהילָּכ תאּוסיִאְלטהְו
 פ ןָבְל"ירָשַא לָכִתאְלַטַהְ

 קחו  רומנ יהותיל

 :*כָע אּוה | אָבּונ
 - םֶרָּב ןָבְל רמָאְו דל

 ידעו חל
 אישית .תָי  אוהה
 תי אָיעיקרו אלו
 אָתְרמְנ אָיזע לָּ
 לכו רב רוח ו "לכ אתעוקרו

 םּוחָשד לב ּהָּב +! ריב
 ריִּב בָהיו "אימא ןק

 ףלהמ יוש) ול + יונ
 יונ ןימוי אָתְלִּת
 יער בלעיו ,בלע] גו

 תי .-
 םיבשר שוריפ

 ןתיו (הל) : םה םוח םבור יכ םיזעב אל לבא , םיבשכצ:

 םומכח יתפש

 סנקנ) שנפ ו'יפסו ם : 'וכו רמ%פ 695 "סר רמ6 ספ
 ונפכ סקדפס ל'כ ךינפל 3יפכדמ ותקכוסו םכונ5 65 קרפסכ
 ךכלוס ע : יללט לע וכ ספנעו יקקדל ךונפל לכפ יכ רמו
 וקינק לפוסכ ינ5 ועוריסס כוטקנ 595 יס פוס כונג םלפל
 ידוע לכס 6 וכו ס"ככ ויפעדי 62 ינסו דונג סיסס 05מנ1
 : ו וקוס ככומס דוכ כונג סוסכ ש5מנ  כ"מ6ו רפוסכ
 "ופ צץ : סנס ') וטוכופט עכו סתתנ 65 יכ ןס ופכ ₪ ם

 וו .ווגכ .דוכ .ןתיו ןירמ6 כיסכ יכסט בקעו 52 ק :טרספי ו6 וכנכ וורמס 55 ילו6 ןכל ככה ויפכ ןכמסכ ס"ע6 =

 ט'ע שוריפ
 טייקיטְכערג ןיימ ןֶמּוק טעוו םע איְִּפ םּוראו יִּכ

 ףוא ריִר ראפ נפל ירְנְש לע ןיִנאָז תּודָע טעוָו נוא |
 ןיִא ןעָניִפְנ טיִנ טֶסַעְוְנ אוד םּוראוו תוריִכָש ןיימ
 ןינעז סאו עָבְלעְוא ראנ עְראַמְס רעָניניִמ ןיימ
 םיִזעַב אּולְטו רּוקנ ּונְניִא שא לב טק עָלָּבִ נוא טֶלָטְניִפִ

 עָכְלַעַזַא ןיִגיִצ יד ןיָשיווָצ ןֶניִפִג טסַעוְו וד זַא וא
 םיִבָשְּכַּב סח ו טקעְלְפִנ נוא טעמו טיִנ זיִא סאו
 סאוו עָבְלַעְוַא ןניִפִג וטְסעונ ףאש יד ןיָשיווָצ נוא
 ןוא יתא איה בּנָנ הארמ עָביִלְטור ןייק טיִנ ןיֶּבאָה
 ריָמ אּיַּב זיא סע "רַמלְּ ריִמ אּייַּב ּתְבְנַנִנ סאָד
 ראָפ ַח טאג ןֶבַל טאָה "בל דמו חל: : הָביִנְגָּב<

 איוו וזַא ןייז לאָז סע דרנדכ יהָי יאונְלַה יל ראו 2
 הָצּורַמ טסלאַו א אור יאְָלַה רֶמְּ רייר ענו

 היהש ןבל ןאצ . כקעי ןיבּו (ול) : ןבל לש ., וינב דיב

 | יישר
 ספ יכ ירדעב 05מס לש .ךינפל ורכש לע דיעס ם
 5ולס וס .דוקנ וניסע ןקכ 65מסס לכו סילולטו סידוקנ
 :356 יולט פוס ע סכיטנכו ךל ויסככגס עודיכ סוס וס
 ,ךרב דב 1ל : סיככד םלכק פ ןופל . ןה (דל)
 פוסס כ סויכ ןכל . רסיו (סל) : ךככ ןוכסתש 'צ יסולס
 ו רשא לכ : סילכז סיוע . םישיתח : 'וגו

 'ג 2

 טאָה ןָבָל נא אוהה סייג רפיו (חלו :ריִמ וצ ןירעוְ / .  .םיע שוריפ
 םירָכְזיד סיִשיִתַהתֶא גאָמ ןָניִזאד םַעְדְזיִא ןאָסְג פא

 בוא סי עמל ד דקה ןיִניִצ יד ןּופ
 תודיקנה ןיניִצ איר נא םיִָה לָּכ תא עָמְקעְלְפ יִד

 ל5 עַמְקעְלְּנ איִד נוא עמל איר תואולטהו
 יִסייוו טאהיִנ יז ןיא ןיִּבאַה איז סאו וב ןֶבָל רָשַא

 רַד ןיִא ןיִּבַעְנְנ טאַה ןבָל נּא ויִנב דיכ ןחינ ןיקעְלפ
 " םיִמָי תש ףֶרֶד םשיו ול :רעְדְניִק עניי ןופ טְנאַה

 ַר גַעָמ איירה ןאָפג טאָה רֶע נוא בקשי ןיבּו ניב

 ךאצ תֶא הָעּור בק לע בקע ןישיוָצ נּוא םיא ןישווצ

 ןֶבְל ןופ ףאָש איר טֶרעָטיפְג טאַה בֶקָעַי וא וגל
 גוא עקנארק יניוה עָנעְּבְיִלְִנ בא אַ

 ,יךלפ ףמדס ירא לש

 | אי םוהשּואיזעְּב

 9 מב
 | אָמיּב

 א <

 .ןֶכָל טאָה עָגיִזאַר איר וג טיִנ ןינעק סא איר
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 = לע ולייחקיו " + תרתּונהןֶבְל
 ומרעו זולו חל הנבל למ
 ףשהמ תונָבְל :תוקצַּפ ןהּב

 טה אש ₪
 ביס ל * ןְרָאָתְשאַר
 ןֶבלד ןירמוח בקעיהל
 ףולדדו וולדד ןיִביִמב
 ןיפלק = ןְּב -ףילקנ

 לניר רי תלה
 ץיעָרְו חל + אָירטוח

 ףילק יד .אָרמּוח תי
 תיִּב רַתֶא אָמַר
 רַתֶא אָמְד אָיְָש
 יִתְשִמְל :אָנָע ןִתְעד
 אנה = ןותלבקל
 ןוהיִתיִמְּב = ןָמְחיִִמּ

 לע רָשַא
 תולקמה

 ןאָצַה
 הָנְמַהְ

 ןדיליו .אְְָכּוחְּב אָנְע אָמַחְיְמאְו טל ייִתְשַמְל
 שוריפ

 םידוקעה ןבל לש ונאצמ םימי תשלש ךרד קחרתנ חעוד
 יפל . הנבל לקמ (ול) : ןבל לש ונאצל ריסהש םידוקנהו
 ןכו . חתפ אוה ךכיפל הנבל לש לקמ . קובד אוהש
 ןותאה תא ךיו םיקבד אלבו םירורמה דפסמ . רקב רשעמ
 , חל : רשעמה ןמ רשעמ . דפסמ תוָבוחר לכב . לקמב

 יישר :

 דיכ ןכל . ןתיו :תונכל .תולובככס וכ סתיס לפס לכ

- 
 עמה

 קוכקעסו קולוסס ןסנפ קועועלס . תרתונה (ול) : ויל
 . הנבל לקמ (ול) ; ול כספ ןפופ סיליפ 555 ןקיספ
 ןולס סמפ (ד עטוס) סמיפד סמכ ר סנככ ומס\ סוס ץע
 ןכל סוספ ל"במיכט ןיכוקכ סוס מפ  כמוס) ככל
 תקל דופו . זולו : כומר םוססכ . חל : (ןכססנעפזפ)
 זעל3 י"כדלוק סיקד סיזוגס וכ ןילדנפ ןע זופ לקמ ש
 זעלב | ר"יפטפק . ןומרעו : (ךיולפמ סומלעזסס)
 - : סיספ סיפולק סיפולק . תולצפ : (סיוכ םינסמזק)

 .לקפ לכ ןכש יטג . ןבלה ףשחמ : כפונמ וסמוע

 א םיפה תותקשְּב
 ַה = חַכְנְל .תותשְל
 ומָחִ * : תותשל ןאבְּ

- 

 0 .וקחנק

 לצו ]
 ןִפְלה ףשהֶמ תּונָב

 יתֶא גָציו * + תולקמה
 םיִטִחְרְּב לצפ רָשֶא

 אבה .לָשֶא
 ןאצ

 ואצה
 5 אנע

 םיבשר
 פשח . הפושח ךעורזו ומכ יוליג . ףושחמ : שבי וניאש
 תוהפה הגרשיו ומכ . הנמחיו (חל) : ושדק עורז תא 'ה
 תיהש הבקנ ןושל םייצחו רכז ןושל םייצח , הנדמעי יונמ
 .ןאצה ומחיו (טל) : דחפלצ תונב הנברקתו וטכ רמול ול

 1 רכו ןושל ןלוכ

 םימכח יתפש
 ם"וכס תפפ ןפקכ 'ליס כ':5ד ך : כקעי ןיכ) וניכ סופו
 ודק ופופ כקעו ךוכ5 סמל ןכנ סיס ךעס ופד (ס"לכ) . ץ'ונסו
 ומ סככ; קס ל'קד ₪ : ןכ) סוס ופנ ס"5)כ .ןכל .סיסיפ
 סיספמ הל קלמד 'ופ ס"6כסו . 'וכו דועו 'ופ ןכ) פוס וול
 סוקכד .סנו5 ןומלעו זוטט כמו> סככוס .כ"6 וכו .סנָכַל ןוכ
 : עסלו ןכיו סוגלפד תו : כמ5 ןינע ופכ סס קב ה) תלמ סע
 6סיע ידכ סימס קופקסל 5וס קוכד ןפפס ןפכק רפסד א
 תועקמס גופסס .רעולכ תולקמס 5 גלו 55 ככ ן655 .הכונכ
 סוקמ  קעטכ ןפ9ס חלוג לסוס . ידכ סומס .תותקככ סיטסלב
 סמפנ סומכ .ךכד. ןוחד  סנמהיו- ולפ .כ"ל5ד ב : סנממוו

 : ףולקס סוקמכ ולצ ןכול סלגנו סללנ סיס ופלוק סיסמכ
 ס'כ ןד ספלכו נד 'מגכ טי סכלסו  םימכס ןומלכ סוס סניענו סכיסס ןוכל  ןיעדו .ומוגכס . .נצלן (םל)

 טתרב :וטוטל ם5 סנקממ סנס סלפד ומכ סלה יחימ יא
 ןלכס כפל סיטסככ . 'זגו ןאבת רשא + ןפנס סש

 תוקססל ןכפכ תויוטעס פוכיככב תסומ תו
3% 
 וו

 ס קוולמ3 .- ם

 זיו : ןט5ס סכלל א סולקמס .גיגס סכ תופכל ןסנס
 םיעטוס 'כ .וכ .פ5ןוכ סדלויו סעכוכ .לכזסו ב סילוקלל סעקרנ .םיסו סולקמס סל ססוכ סעסכס (ל"כ) "וג

 טע שוריפ |
 טאָה בקע ול חקוו זל\ : בקע וצ טרפנעג רָּביִא |

 וזַא ןופ ןיקעָטְשא הָנְבְל לק ןַעַמּונְג ךיז וצ בקע
 טֶבייפ חל הָנְבַל ןֶא סאְדטֶפּור ןעָמ םאוו ץֶלאָהַא =

 ןיִסיִב ןופ ןיקעָטְשצ ןעָמּונְנ רֶע טָה ףאָנ וא ייל
 רע נוא כ לפי ץֶלאַה ןיטסעק וא וומרש ץלאַה
 תבל ץֶכעָלאש תל טלווָשיג פא אווז ןיא טאָה

 טֶלייִשַג פֶא ןיקעָטְש יִ טאָה רע רָמולּכ עס
 ףשחמ טֶלְָניִפְג טֶכאַמְג יז טָה נוא סייונ רעמ

 ןעווג זיא טֶליישְנ פֶצ מה רע דא תולקב

 מ'ע שוריפ
 י-%ו%% *%\ו תולקמה תֶא גציו (חל) : טליישיִנ פא סד

 ןהעזג ןִמ
 ןקעָטְש יר טֶלעַמְשג ןיירא טאַה רַע וא לצפ רש
 סַעָמיִראַק יד ןיא פיטהרג טָליישַג פֶא טה רע סאו
 < הסה איד ןופ ןקנירט ןא םע יא םימק ותל
 7 יקנירט גצ ןמוק ףאש יד םּ תּותְשֶל ןאצה ןאפְּת רשא

 פקעָטָשַנ ןיירא רֶע טה ףאָש יִד ןיִנעק אצה חכו
 : ףיז ןיִבאָה וז וא תוחשל ןָאבְּב הנח ןיקעָטש איִד
 =. סמ (םלו :ןקנירמ ןמוקנ ןינעז איוו ו טָציִה רד



 רַעְדְנְּּב טִשָג

 אצו 9 תישארב 6

 < ןאצה .ןדקתו תולקטה"ילָא ןאצה
 ₪ כשנה יביא שיטרהנס"סט
 ילֶא ןאָצה יִנָּפ ןתיו בקעי דירפה
 ול תשיו ןבל ןּאַצּב ם - לכ רקע
 ןאצדילע םתש אלו ובל םירדע
 ןאצה םַחָידיֶכְּב הָיָהְו < : ןָבְל
 זדדתֶא בקעי שו .תורשקמה
 םיטָהְרּב ןאצה יִניעְל תולקמה

 ךומנ .ןלגר

- %- = 
 בהיו בקעי שָרפא
 לונְר לָּכ אָנְנ שיִרְּב

 ןירדע הל .יושו ןבלר
 ו אלו יהודוחלּ
 "'ןבלד = א  םע

 ןש לג ה אמ
 אנ ןמחְיִתְמּ
 בקע יושמו אְּרּכַבִמ
 יעל - אירמוח תי
 ך אְָע

 ןוחתומהיל תנמה :
 םיבשרה שוריפ

 דירפה םידוקנהו םידוקעה , בקעי  דירפה םיבשכהו (מ)
 ןאצה ינפ תא ןתונ היהו היינשו הנושאר הנש ןבלי ןאצמ

 םגו . םתזמכ הנרבעתתו םתוא ואריש ידכ םהילא ןבל

 םימכח יתפש
 65 יכ 1 : רוכיטס וכ סומחס 5יעשוס 'ר = תעדפו תומסכט
 וכ סי6ולטו . סידוקנ סילוקע לס ודליט סכס סט סולקמס
 קוסמר כקעו סטע ך6יס ת"6ו ןכ)ס ףוססמ 6וסו ןסולרמ ₪6
 כקעו .ןפנמ ודכוגס ןקול ג'לו ..קועודס וכ ככ! םונקמכ סוכ
 ןווכ כקעו לכ סס ןידס ןפ 0 .סוגימוס 9 ויס ל שש
 וג "סודלונס ס ף5 ונממ ִסק יג סלב ןככו .ולט ןפנסמ  ןדלונמ
 סידוקע סלול ולפ ל 90 ודנו ידכ סולקמ סטפ כקעי רמ%
 'ופ ך : "נרסמ .ולפ 5וסס סמ 5 חיור%ס ידכ לונטו דוקנ\
 ןמכ ן35  דילפס סוככ ככ סיק לכ וכ סיזעס סמ ןלככט 6
 סוס ₪2 ינפמ ןכ> ריסס 5) סונעכ סוה ל5 יע) כופכט
 ןמ קר סיכטכס ןמ סי5ולטסו סודוקטס .ריסס 5)5 מכ ורכס
 ןיש ק"ודו ורכס ויס פלס .ונפמ ליעל יסכתכמ ומכ .סוועס
 550 = סוד)ונס = תלמכ ןקקיו כתכ דועו ןלכ ךיכ5סכ ס"6לכ
 סידלוגס שרפס 55 05 כרס ילכדכ תטנוספ :סידוקנ סידוקע
 לככע  סידוקנ סידוקפס כרס רמ5 060 .סרסס סדוק לככ

 ו ט'ע שוריפ = =
 ןאצה ,ןדלפו ןיקעַטש םַעְר ןופ טֶלאַמָשנ םַעָב אוצ

 לְפַש עַל פרי ןנוטנ ףאש יד ןיִבאַה
 אוו .טְרֶא םעְד פא טרעְְע ראפ ןעוַונ נעו סאו
 גוא טְנעָה יִרָעייַו ףוא זיִא םאָד איז דָניִּב ןעָמ

+, 

 , :טקע] תג וא םיִאּולמּ טֶלָטְניִפִ םיִדּוקְנ םיִּפ יד ףוא י

 ןירוּבג ןינעַו סאו ףאש איִד נא םיִבָטְיַהה מ) ןירובג
 פֶא בקעו טֶה בקלי דירה \ מקַעְלְַ נּוא טֶלעָמְניִמִ

 טָכאַמְנ יז איז ןופ טאָה נוא
 םעְד ןיְּבַעְנְג טאָה רע נוא ןאצה יגפ ןףו סַעְדאָמְ
 עָמְלַעַטְניִּפִג איד אּוצ דקל לט ףאָש איִ ןּופ םיִנָ
 ; םאוו ףאש ע עביְלטור איד אוצ וא ןכל ןאצב םוח לכ

 ןללה םיש;מ ינש , םימח תותקשב ןתונ היה תולקמה
 םידוקנו םידוקל הנדלתש ידכ השוע היה

 : .דחיב רבעתהל תוליגר ןכורש ןמזנ , תורשקמה (אמ)

 יישר
 כול םוכול5 ויס 69ו\ ןסיפמכ עז ןיטענ סימס רמופ
 רכז '9:ולכקקס וז קָּכיִקִּכ ל'כ) . 'ונו סנממיו וסח
 5 . תולקמה לא (פנ) : ₪ כלכס .ם'מכ .סכקנו
 ןהדיקע לכ סגוטמ . םידק ע : םוטקמכ ג םוסכמ
 דירפח;:םיבשכהו (מ) : שי יכלו .ןסידי ימוסרק סל
 דולפס) ליִדָכס - סידוקנ ל סידלונס . בקע
 סדעס ןתופ ךולוסו ודכל בדע רדע ןקופ .סטטו ןמנטל
 תופופ ססילהפ םוכלוסס .ןס5ק ינכו ןלנס יגפל דוקעס
 מפ סוסש דוקע 56 ןפפס ינפ קיו רמסק ןקמ ל
 : ןככ ןמנכ ד 9מנם סוה לכ ל0) סידוקעס 5 ןפמס
 .תורשקמה (פמ) :יקפרופס ופכ .םירדע ול תשיו

 וככס סקנמו . לקמב .דע ל ןילו סוכולכס 0
 ןימפ .לסקס וסוו (ומ כ ל5ומכ) סילטוקכ לפוסיס6 ס
 ןכוכוע לסמל דקו = סוכטקסמס ןקו6 . (ספ)

 ט:ע :שוריפ
 תשמ ןכל ןופ ףאש יד ןישיווצ ןיראוונ ןירובג זיא
 סַעְראַטְס יי ןופ "טָבאַמְ טה רע נּוא ודל םיִרְדע דל

 יִנ איז טאָה וא וכל ןאצ לע סֶהָש אל ןיילא ָךיז וצ
 סיִמ טֶשיִמ וצ טיִנ ייֶז טה רע טסייַה סאד ןאָטנ
 ןעווג ויִא סע וא חה (אמ) :ןֶבְל ןופ ףאָש איִד
 2 אד סאו לאָמ סעְבִלמא תורָשּוקְמַה ןאצה סח לָבְּב

 ו איז סאו טָסייה סאד ףאָש עָניִרְרָעיִרָפ

 תֶא לקָת סֶָו וז ןיִיה רַעָד נוא תֶרָבעְמ איִרְּפ
 ו יד אט בקע זה םיִסָהרכ ןאצה ינ נעל תולקמה

 יא רי וש - יד ראָפ וצ

 אְָעִּב םיחשד לָכְו

 .אָטֶהְרְּ



 :אָירְמוחְּב הומל
 אֶל ל אָנע תושיקלבו במ
 אשל הו .ישמ
 :בָקע . :אְָיְְִ ןבְלל
 אָרְתל ארבג ףיחתונמ
 ןאע 2 "יהו אָדָחל

 הָנָמְחִיל
 לגש

 ןְמַאְו ןָאיִנס
 : ןירמחג ןילמנו
 מנת ית עמשו .א
 במ ירדן בל ינב
 יִּד . לָּב תי בקע י
 אנ ובָאל ידמו אָניבְאְל
 אָיְסְבְ ל ת תי אָנְק
 בקע אז ב:ןלָאַה
 אָהְי ךבלי יפא - תי
 למאה יהותיל
 ירַמ אז ג : יחומקדמו

 | בע = ו

 .בקעיל
 םירוטה לעב

 סיפוטעס 'ספכ 'כ 8 2 ךמעמ | 0641: סכיד ךסכ
 כפככ ופמס סיפוקכס | ול ןתנש. 'יפ . 2903 סיפוטעס ןכלכ

 יישר

 . תוטקנכו ומונכפכ רומיפ .ןוכ . ףיטעהבו :(םמ)
 ןופל תו ב קינפסמס (ג סיטשי) סע -ורבמ סמנמו
 ןכיסו .ןבמלו - ןכועב סופסעסמ :רמולכ- םןסכ : תפימע
 . תובר ןאצ (גמ) : סיככזס .י"ע סמיפסל תווקספ
 . םירבעו .תוחפשו :ןפ5 רפפפ ה תונכו .םולכ
 : סנס לכ 1 חקולו \ סיכקי .סימדכ = ונס5  רכומ
 תפ ךיו ליס :םמיו (די פ'ב) ומכ סנכ . ףשע (6)

 לר'ו) יו וריפ כ
- 

 ןיִא ןיקוק ןייא יז ןילאז גו גוא םֶניקעָטש אד ןופ
 עֶכְלעַזִא ףוא :ןעְניונְג ןילאְז נוא םניקעַמְש 'אוה
 טייִצ רַד ןיִא נוא ןאצח ףיטפהנו (במי ? ןיִטְלאַטָשַנ
 םיִשָי אל יז ןיִציִה רֶדְזְעּוט ףאָש עָגיִטעְּפִש יִד זַא

 זיִא סָע גוא ה םֶניקַעָמְש יִד ןאָטְנ טיִנ רָע-טַה
 םירּושקַהו ן ןֶבְל ןצ עְגיִטעְפש איְד ןֶבְלָל שיִפוָעָה ןַעוו

 ץרפנ (גמ) : בקעו אּוצ עָניְִרָעיִרפ אי גוא קל
 רעו ָךיִז טאְה בקַעַי ןאמ רֶד נּוא דו ?"א

 ןאצ םיא וצ ןַעְוְנ זיִא סע נוא ל + -
 נוא םיִדָכִו ןיִדיימ טסְנוד נא תיָפְש

 רֶע לי נוא ןילסעק נוא

 אציואל ל תישארב

 םיטעהְבו = : תוְלקמַּב
 םיפטעה היה םישי אֶל ןאצה \

 ל ג | :בקעיל םירשקה ןּבְלִ
 ןאצ וליזיהוו דֶאְמ

 םיִלֶמְגג םידבעו תחפשו תובר
 יִרָבְּדתַא עמשיו *-אל :םירמחו
 תא בקש 5 רמאל בליי
 וניב ןאָל רשאמו וניבאל רָשָאלַּב
 ההילכ כ תֶא הָשְע
 מע ונניא הנה בלי ינפְתַא בקע
 הָוהי רמאיו :םושְלש לומתב

 ל

 דאמ שיאה |

 מאיו 0 זןיִטֶכַעָנ .ץלא םאַר טאַָה נוא ףאש ענו

 ארו - :הזה רב

 א
 םיבשר שוריפ

 היח אל רבקתהל תוריכבמה ןמז רבעשב . ףיפעהבו (במ)
 ומכ .ןוממ םצוע . דובכה : (א) : תורחואמה לע ששוח

 םימכח יתפש
 ולד ד : וככס סניפכ .רכפמ ןככ סכיסס 555 ןכל ן65כ :ודלו
 ץולפיו = כותכ כככ 6ל0 | סככַס ן65 וכ .ןוסב ןעמטמכ םרפכ
 ניפכ .ביתכד ןפפס כט יפקד וכ יפדוכו דפ .ד6מ/ םיפס
 ןש5כ יסק כ'נ6ד .ן : סלל ינכו = תורפ ויסכ 0:6 סונימ
 םידקס) וופכספ סוס כ'לףד (ם"ממ) .סירכעו .סוספס .ריכזמו
 ל'ל 'וכו סילפנ | סמסב ריכזסו סזק כ'סםד וקו:סמסככ 6
 כ'מלו סנמפמ | ל'גסש .ןאגס 4 סודקס ךכ) ל"כ 'וכו ככממ
 ז"פפ] סמסכ סדוק סד6 לדסכ ןכדסו ןסומדכ סנקפ סמ :טקנ

 , י טיע שוריפ

 טאָה בקַעָי נא ןֶבָל ינ יִרָבִר תֶא ?משוו (א) : טפּוקְג

 ןיִנאָז וצ רמאָל ןֶבְל ןופ ןיז איד ןופ דייר יִר טרעָהג
 ןעַמּונֶג אוצ טאָה בקעו ניִבָאְל = לָּכ תֶא בקַעְי חק ל

 ּוניִבָאָ רשָאְמּו רַעָהיִג רַעָטאָּפ רַעזנּוא וצ םאוו ץֶלַא

 רֶזְנוא ןיפ רַמולָּ רַעָריִג רָמאַפ רֶזנּוא וצ ןופ נוא

 בקש טאָה הוה רוָּכַח לָּכ תֶא הָשָי סטּוג םְרָעָמאַפ

 טָנייִמיִג זיא סאָר רובָּכ םסַעְד ראג טליִמאָג ןייה

 בקעי גוא ל יִנָפ הש בקע אנ (ב) : באָקה עָסורג םָד

 יו ןונ וא הו ָבְל ןופ םיִָּפ סאד ןהעוג טה
 < ששֶלָש לסת שומ ןוטוג ןיא םיִא טיִמ טיִָנ ויִא רע ומ
 = רָעְייַא וא ןיִּכְכַעָנ םיִא שיִמ ןַעוְוְג זיא רע איוו וזַא

 .צ טאג טאָנ טאָה כקמ לא יי

 7 טנק



 טה רע בוא פסי

 אציו אל תישארב 8

 ףיתובא אא בוש 'בקעיילא
 המע היהַאְו ףתדלומלו
 ד הדשה האלו לחרל | ארקיו במעי
 יפנא הָאר ַהְל רמאיו :ףנאצילא
 5 יִלָא ּונניִאדיּכ ןכיבא ינפ""תַא
 היה יִבָא יתלאו םֶשְלָש לָמתַּ
 ןתעדי הָנְתַאְו י :ידמע
 :ןביִבאְ"תֶא יתְרבע יחפ
 יִתְרָכְשמ""תֶא ףֶלחְהְו יב לתה
 םיהלא ונתנ"זדאלו םינמ תרשע
 . ת תוככְּכ סדעס סנו 3תרל 8רקיו א'ת

 םיבשר שוריפ
 היה יבא יהלאו (ה) : בהזבו ףסכב הנקמב דבכ םרבאו
 אלא םולכ ונממ יתלזג אל ינא םיער וינפש פ'עא . ידמע
 וניא רשע . םיניינמ . םינמ (ז) :יל ןהנו ידמע היה ה'בכה

 םימכח יתפש
 םקולו פוהפסו סודכע כ"ג רכמס ןליב ומכ 555 רדסכ ןסכ
 יפדמ ל"ב ספ6 לכ 9 קקולו י"פר  ם'וו סוכועמו סילמב ןשמ
 ספכמ 606 ךמע סוס5 גוטס ספט רסנס םוסט 65 - ץ : ןספס
 סוסו כרפל ןופ ככ6 זך : 'וכ 6'5- ןלכט .ונפמ וכ 5וס פוקמ
 ךמע יכנס .סגסו סז לע העכוס \ רככ וכ ךכדכ ךקמכ) ךפע
 טכויט סזפ כיוסוו ךונע יפנוככ סכממ סט "כ "וגו ןוקכמסו
 סגכוו ססרפכ י"טרפש סמ סזכ ןכופיו . ךכדכ גרסו )₪

 כ"כ ספ רופ6ס ךמע סוספמ םכמ ס6רכט 'וכו .תוקטכס וש |
 בוקכו סכסע פוסד ןונע ןוטכ 5וס סונומד מ": ךרדכ ךלעסל

 טיע שוריפ
 דנאל םַעְד וצ רֶדָיוו רעק, יחיא ץֶרָא לַא בש בקשי
 טריִּבִג ןייד וצ .נגא חל ןרָטְלָע עָנייד ןופ
 ןמז לָּכ רָּבְא ןייַז ריד טיִמ לַעוָנ ףיא נוא מ הי
 אּוצ ףילגימ טיִנ זיא ןֶבל טיִמ ףיד 0 ןד
 בקי חלשיז (ד) : ריד ףוא הָניִבְש יס ל ןַעּור ןיָכאַמ
 טו אלי טאַה רָע נוא ארק טקישנט 4
 רע טָּבייִרְש ישר :.הֶצַל אוצ נוא לר וצ ןיפור
 אוצ ְךאָנ רעָד נוא לח וצ טקישג רָעיִרְפ טאָה
 תָרְקָע יד םיִא איב עו יא לָהְר םּוראָז האל
 רָמְולְּכ ףאַש ַעָנייְַצ וגאצ לֶא דֶלעָפ א הדָשַה תוָּבַה
 מאי (ח) 1 ףאש איִד טְרעָטיִפ רע איוו טְרֶא םעָדוצ

 קי יִנָּפ תֶא יכנִא האר םגאְזג ייז וצ מ

 2 ו

 א רימן 2 נאה ןופ ה %

 ב בות של
 תל התחבאד ₪

 : ךעסְּב יִרְמיִמ יהיו
 אָרְקו בקע ח

 אָלְקַחְ האל הלל .
 קל רַמָאְ הוק הנע תֶול
 יִפָא רַבָס תי אָנַא יזח
 יהותיל .יִרֶא ןֶכובָא
 יִלָמְתְאַמְּ ימט

 | היהְלאו יהומקדמו |
 : ִדעְַּ היה אבד
 יִרֶא ןיתעדי ןותאו ו
 תט " תיִחְלּפ יִליַה לֶבְּב
 רקש ןכּובָא ןּובא
 רשע יִרְנַא תישא ב

 י* הקבש אלו ןינמז :

 שובה םירוטה 7" 7
 +נכ) ספג פופמככ ס5ככ0 לכד כקטי .סמטס ליכסכ :'6
 סנססו .ןתעדי סנו 'ג . סנפ6, (ו) : כעלכ ופטעסנש
 -סמ סנלכס .סיכנ6 ינ6 ףמוט סטנ סנפ6ו .. יפיעכמ ן65 5

 < "שר
 סיס ספו . ךיתובא ץרא לא בוש (ג) : קלמע
 טולעס ח ה יס םממ5 רכוממ 7 לכ6 ז ךמע
 - האללו .לחרל ארקיו (ד) : (ר'כ) .ךולע  יסנוככ
 :םיכס תכקע סקיס לו סללל 8 באל סנה ל
 סידומ סטפ לט סינב ףלו ןכ) סע כקעי גוודומ סלינםבכ
 :םולמוס .סדוסי טככמ ונוד תיכו זעוב ילכט ככ
 : ספ25 למכ ומידקס דונו ססופע וככ כט ססלכו לקככ
 . סכפעמ ט תוקפ סינופ ןיפ . םינמ תרשע (

 2 ט"ע שוריפ
 יִלֶא נביא יִּב רָמאָּפ רַעְייַא ןופ םיִנָּפ סאְר הַעָו ףיִא

 פושלש לומתכ טומ ןימוג ןיא רימ וצ טינ זיא רש 6
 חֶא יִבָא מלאו ןימכעְנ רעָייִא וא ןיִטְכַעָנ איוו וזַא
 :ןַעונָג זיא :רָמאּפ ןיימ .ןופ טאג רַעְד נוא יִדָס
 -ריִא :נוא ןח התא ו :ףָליִהןיַמ ןיִא ריִמ טיִמ
 ןיימ ראָנ טימ א .ןביבַא תֶא יחְדְבָע יחוכ לָכָּב ִּב -

 לָתַה טיג ₪0 :רָמאָפ רָעִייַא טְניִדַג ףיִא באה

 .משטלעפג ריִמ א טאָה רַעָמאָפ רַעְייַא ןוא
 :ןול ןיימ ןיָטיִּב ראָפ טאָה נּוא ִתְרּוכָשכ תֶא ףיִלְָהְ

 זיא םיִנומ טָּבייִרְש יישר .  לאְמ ןֶהעָצ .סיניט תש
 = ?םיעמ תר טיימש אָר נוא הש ןופ רֶניִנייַוו שינ

 הלשיו י

 =לָבָּב יִּב
 ןֶכיִבאו

 1 ל



 םולממא
 .עַרַתְל םִא ח :יִמִע אָשֶאְבַאְל
 ןירּומְנ רָמִא הָוַה ןיִדָּ
 םיּדְנ לכ דיל ו

 ןידכ םִאְו ןירומנ אנ
 אָהְי ןלוגר רַמָא 3

 אָנע לכ לו
 4 שרפ דא . "ו -

 בהיו =. ית תָ
 ןדעְּב ה יל יל
 תיִפקז א עאָמהְיִתְאד
 אָמְלַחְּ תוזחו ינע
 ןיקלסה | אישית .אָהְ
 ןיִרּומְנ ן ןילוגר אש ל
 יל ראה אי ץחיצפו
 אָמְלַהְּב :ויד אבא

 אָה תי בק.
 אנא

 םורוטה לעב
 םלוד ן6ל כופ6ס ןק5 6 0 ככדמ ןלסכד יסיעפמ 5
 . םידקנ ןאצה לכ ודליו (ח) : םיניינמ הברה .רמולכ

 יישר
 וגדמל .סויכיכע ןסו ןונפסס לכ סוכס 5 .םונמ
 .םידותעה הנהו (י) : סימעפ ססמ י ופכס ףילססט
 ןקמגוד ןסגס וככעסיו 0ל2 סלוכ ןכל סנודכסס פ'עס
 ןכל די: .כוסמס .לדעמ ןסוס ןוסיכמ * סיכסלמס ויס
 ןיסיפפו ופוגכפ . םידרבויפ(ל'כ) בקעי דיבס רדעל כ
 ק5 ףיקמ ןכל 5 טוס (טלקניילפסיג) על = ר"םייס
 וז:56 וזמ ספלופמו סמותפ ולס .םיכוכככסו ביבס ופוג
 : סכקמס ןמ דע .סיבסל ל ןיקו (ןז 56 ןזמ 9"פ) ל

 טיע שוריפ

 ₪ִהלּ ּנָתְנ אלו לאָמ טרדנוה יִאָנְת ןייז ןעווג הנָשמ
 ריִמ טימ טלי טיָנ םיִא טאַה טאג נא יד ערהל
 - זַא טאַה רע זַא רפאי הפ פא (ח| :ןאָט ץבעְלש
 לאְז ת ו ףאש ומ עמְניִפַג איר ףרכש היה םידוקנ גאז

 עלא ןיִּבאָה :םיִדּוקְנ ןאצַה לכ ּודְלָיַ ןול ןייד ןייז לאָז

 נוא 0 הכ םָאָו ןיספעָש ע עז טְליִמְניִפִ ןָּוויב ףאָש

 עָבְלַעְנַא ּרָכְש הָיִַ סידיקע טנא וזַא אַה רע ּזַא
 רעייז ןופ טֶרָא ןיִא ןיקעְלּפ זו יז יב סאו .ףאָש ּ

 םידוקע ןאצה לכ ודל | ןול ןויד | ןווָז ןילאָז איִד לידנוב

 םיִחלֶא לצו (כ) עמל נוי אש על
 בי יוד ן רייִשיֶג פא טאָה טאָג נוא םֶכיִבָא

 טייַצ רָדְזיִא ןאצה סָחָ תב 1

 | ..אציו אל תישארב

 רמאי הכיסא "+ירמע
 הלָק- ודלי\- ךרכש חיה

 םידקערמאיהָכְיאוסיִדחנןאצה
 ןאצ 2 ידזדילכ-.ודליו הרכש היי <
 הָנָקִמיתֶא םיִחלֶא לצינ < :םידסע :

 סח תעָב יחי : יְִָתיַ םכיבא
 םולֶחְּב ארו יניע אָשַאְו ןאצה

 ןבלה ףשחמ ליעוה אל הוב

 יי: היפ וצ ןיָּבַעָגַג טָה נוא 0 ומ רָטא

 319 םק

 ןאצה"לע םילעַה םיִרתַעֶה הנוח
 רַמאיַו *+ םיִדְרְבְו םידסִנ םידקע
 בקע םולחב םיִהְלָאַה ךאלמ ילא

 רמאו

 םיבשר שוריפ
 ְי 5

 ןושל לכ ןכו שירפה .לציו (ם) :

 םימכח יתפש
 ..םונומ 6 'ק ןנווסד ד"וי סוכעפ תלטע עפסמ סינופ תכסע
 וסכוכסמ עקנ 69 וסנס י"טכ טקנד 50 י : סימעפ וסורופ ןיס
 סיס 6 ןוגכ וקרוכסמ ;ולסמ 5 סזכ רספס ןיסד סוכמ
 .?עקנ ךכל סוכ דספס ןי6 ןינטלטמ וכ ןסנו תועמ וכ ןפיג כייה
 ?0'מפ) .ןמק) י"טריפדכ | ףילסמ | סיס | יפנקס ךקוע ומגת
 ס"מ רמונכ כ :'וכו 5ומטכ דוקנמ ןנוניכס יפנפ סנסמ םייס
 ודלונס .ןסו6 לע ימק 5) ופד) .'וגו סונועס סודופעס .סנכו
 רמו) סס6 מלכופ 596 ןניעומס6) 525 סמ .כ"סד כקעיל ול
 יעיכ ל : 'וכו פ"עס פ"זעו ןפכל ולכ ךפיסו ןוס ןככ ןחלט

 טיע שוריפ
 ָףיִא באָה הני אָשֶאְו ףיז ןיִציה רֶד ףאש איר סאוָו ₪

 באה ףיִא גוא סולחּב ארו ןינוא עָנייִמ ןיִּבּוהיג ףוא
 ןאצה לַע םילּועה םידּוהעַה ןּונ נוא הנה םוטה ן א ןֶהַעָזִג

 ןָעייג סאו םרְ איִד

 ָּכ תואְרמ איִד מאַהיִנ ןיִּבאָה סאְוָו םיִרְכז

 ףיש
 רעד ןופ ןָמינְנ איז "םיִכְאלַמ איד ןיִּבאַה ןיביילנ

 :נומילכה םימעפ רשע , םכמהל םישנ רשע ומכ

 ' םיִדקְנ סיִדּקע ףאש יִד ףוא

 יעְלַא ריישנ פֶא טה ןבל עָשטאָה טבייִרָש ושר
 "אוד יד

 ידעו טו ןופ ןירעְ תֶרָבּועְמ :טיִנ ןיִלאָ

 "'טֶכאַרּבְנ איז ןָּבאָה נוא בל ןופ ןיז יד ןופ עְראַטְס
 טליִפייִריִג יוזָא יורי בקע ןופ עָדאָטְס דַעָר וצ
 םּורפ טאָה םיִדאָּפ רֶסיווא איוו וזָא טסייַה פאְד
 :(םיִלאַת רצלפ יל רפא ואי) : ףוג םֶר םּורָא טליִיְניִרְ
 | א אנ = אל טְנאִָנ ריִמ אוצ טאָה סול



0 

 מ אַצ םוכ התַעְרֶדְנ םש
 : ףתדלומ ] ןירא"לא בּושו תאזַה
 ול הנרמאתו הֶאְלו לחר ןעַתו ד
 תיִבָּב הֶלחנו קלה ונל - דועה
 ונָבשַחְנ תוירכנ אולה < :וניבא

 םי'בשר שוריפ
 רשא (גי) :םה השרפה ןושל הצילחו הטלמחו חעושי
 :| ךירדנ | הילע תברקה אל ןיידעו השידקחל . תחשמ

 0 אל תישארב

 ריניע אָנאָש רמאיו> :יננה רמאו
 =לֶש םילעה םירתעָה"ילָּב הארו
 יִּכ םיִּדְרְבּו םיִּדַקָנ םירקע ןאצה
 השע ןֶבל רשָא"ילְּכ הא יִתיִאְר
 רֶשַא לְּתיִּ לאה יִכנָא * :ל
 יל תרד רשא הב מ םֶש תחשמ

 ₪ ה

 תק רמה ב: אָצָ
 זחו . ףשע כ
 לע - ןיקלְסר אושה
 שש ןילוגר "אנט

 רב כל יִּד לָּכ תי
 אָקְלֶא אנא י * ךל
 תיִבָּב לע ותלת
 ןמח ל יד לא
 ימדמ אתמיק יד אמל

 = 6 ל + ץֶראָהְדמ

 בּותו אָרִה אר ןמ
 - ףתודלי אראל
 הָאְלְו לָחַר תביִתְאו די
 ןעב דועה .הל ןרמאנ
 אָנְמַחַאְ קלה אל
 אלה ומ ! :אָנּובָא תיִבְּב

 ןארכונ 0

 םירוטה לעב
 סתפ ןס3 .רפסש םיכנ96 יככ5| ףטוס ססנ םויגגס ע םכדמכ
 סדפכ יִויסּכ ילע סידכוי סינכ6) ףטוש סשג סיסש ןתעדי

 ישר
 סכופו ל'סס 35 פיכ 5% ופכ . לא תיב לאח (גו)
 סיסכ סק6 יכ . כנדמכ) ומכ ןכ לכדל סופכקמס ךרדו
 סנודנגו יונכ ןופ . םש תחשמ : ןענכ ןכפס 56
 ססועמ סויס) ספלכ לע ןמס קיו ךכ סוכלמל סבמנטכ
 ופלפ5 ספס ךיכת .יל תרדנ רשא : סנושל

 ט'ע שוריפ
 יָת רמאָנ בקי ןיפּורג ףיִמ טאָה רע.רַמולְּכ םֶולָח
 רֶד טָה רפא (בי) : ָךיִא ןיֶּב אר טְגאָזג יא באה
 ןנוא עָעיר ןונ ףוא ביַה יִננָע טגאְוג ַאלמ
 םיִרָכ עלַא ןאצַה לע םיִלַשֶה םיִדּוהְִה לָּכ העָז וא הָאְר

 םיִרּוקנ םידוקע ןיִנַעָנ ףאש * איִד ףוא ןַעָייַנ סאו
 ףיאז םּוראוְ ךָל השש ןֶבְל רָשַא .לָּכ תֶא יִתיִאְר יִּ םיִדּורְבּ

 כא (גי) : ריד וצ טוט ןֶבְל וו םאָר ןהעזג ּבאָה
 ףיִמ ּבאָה ףיִא סאוָו טאָג רֶד ןיֶּב ָךיָא לא יב לא 5

 הָבְצמ םֶש תְְשֶמ רש לַא תיִּב ןיא ןיזוונאּב ריִד אּוצ
 תנא הבָצָמִא טֶּבְלאְָג ןיטְךאר טְסאָה וד סו

- % 6 4 
 תא ץֶרָאָה מ אצ ףוא אייטמ' סיק דנוצַא הת ןאָמג 0
 /  ןייד לאב גוא דנא ניו םעָר ןופ סא איג 2

 .רָבָנַא ריִמ וצ ןיִמְראָד טְסאָה אגד סאו

 : קונכבק סט .ביכקתב סיספס .תיכ | סוסי פכמסש
 סולכ .כוס'מ דקו לע .ככענ ספ... ונל דועה (די)
 : סיסכזס .ןוכ .סולכ .וגיכס- יסכנב טיג .םולסומ ונס
 סעפכ 'יפ5 .ול ונבשחנ תוירכנ אלה .(ופ)
 גסנ ןופוטנ קעםכ ויתוכככ ליכודכ סק) סד6 יִככ ךלדק

 ט'ע שוריפ
 רֶדיִוו רעק נּוא פריי ץֶרֶא לֶא בושו לא תיִּב ןיִא רד
 טאָג תיִמָטאָה וזַא טריִּבִג ןייד ןופ דנאַל םעְר וצ
 ןירעוו הָצּורְמ טֶלאָ רוָא ףייַא ךיא טעְב שָנאָזְג
 טרפְנָעְגַטֶה שפ (רי) :ריָמיִמ ןייָנ טֶלאָו ריִא נוא
 אוצ טִנאָזְג ןיֶּבאָה נא ול הָנְרמאתַ הָאְל גוא .לָחְר
 דַפ אנ ןַעְר זיִא ּוניִבָא .תיִבְּ הָלַחְגְו קֶלִח ול דעה םיא

 רעְנּוא ןיא בֶרָא ןייא נוא קלַחא זנגא וצ ןיִדְנאַה
 -שיִנ ףיד ןעַר ריִמ ןילאז סאו ראפ ויוה סרעֶמאָּפ
 קֶלַתַא פע ףאְנ ןעָד ריִמ ןיִפאָה ןיְִלאְס .ןילעוו
 איר ןישיווצ ּבאָה סרָעָמאָפ רעָזנּא ןופ ןיִמַעָנ וצ
 ןְנעְו ריִמ ראו רָפ יל וְּבשָחנ תור אלה (וט) :.םיִרְבְ
 ער לה מ יצר ריוזַא םיא וצ טניבַעְר

 - ימה יִלָ ירא ןיחיצפו

2 
 = קּופ םּוקְזעּב םיק ןפ
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 תא לוכְאְ"ג לכאיו ונרכמ כ ול .הליתטחמא הקמ
 לָכִאו אז ירא
 רשא רשעההילְכ יּכ וש : ּונָפְסַּ 6 אָנַּפסְּב תָי .לַכיִמ
 אּוה מ נְל וניִבָאַמ םיהלא ליצה יד אָרְתּוע לב ירא זט
 אָנובָאָמ יי שָרפְא

 רַמָא רֶשֶא לכ התעְו -וניגבלו אטנל אח .אלה
 א סה "+ דבע סקי יש +: תשע לא םיהלא : + -
 וישְנתֶמְו :וינָּבִִתַא אשיו בלעי כ ל מי

 דִקָכְ"תַא גהְ א :םיִלָמָגִ 2 ו
 שכר רשא ושכְרלָּכתֶאְו והנלַמ אפי הענק לָּכ מ
 אנ יד הננס ית
 ַּפְב שכר רֶשֶא ונ גונכ הנקמ תל ִתיִמְל םֶרַא ןַּפְּ

 . הצרא ויבָא קחי אוכל םרא עד יב קס
 לא ןבְלו םי :ןעְנְכּד
 - דנאצ"תֶא וזגל לה ןבְלו = : ןעַבּב תנסה הע תוופל

 בנגתו ' לחר
 םיבשר שוריפ

 . םיפרתה תא לחר בוננתו (חי) : וניסנרפל ךפכ עיגיב  רכתשהל ךל היהש וניאושנב ונב רכתשנש . ונפסכ (וש)

 םימכח יתפש יישר

 לכ ככספו חוקפ ןכ> לש עוק ותוף 535 וככעמ רומכ ןילכ סנס ד"י וגב וסוס תדכעס) ךל ונככמ יכ סוילכנכ וממש

 וכ רכסכ ןקו פדכעמ - סונמ טס 5 ל "פ מ: ופוג- . ונפסכ ,תא : סלועפס .לכסכ = (656 ךל וכנפנ סל
 ףועס .סוספ ינפמ = : ונככפ וכ ורמ5 רככ .סונפ . דוס לע רשעה לכ יכ (ט) : ךפלוטפ זמ לכס ימד ככעש

 ונונק ל5 סנקפס "פ ₪ : ס 'קר . רקיע .ויטנ ויטו ספיזכ | ןנכ ןוס .וגיכס לסמ כמולכ .0 ןופלב םמפמ סז כ
 סנקפס וסנקמ לכ 5 גסניו  'ופו ונ55 תכוכמ י"ע .ופנקס . ליצה : לוס ונס ונינסמ ס"כקס לומסש סמ 65 סולכ

 וינב תא (י) : כוולס ןמו סערס | ןמ וטילפמט סטלפס ןוט5 םלקמכט סלט ןופ) לכ .ןכ\ םיכפס ןוסל
 וימכ םס ומע סקיו 5 ןמקל) כמלכפ 1 סילכז5 סוכקנ סידקס וסע\ סונקל סילכז סידקס . וישנ תאז
 תא זוזנל (עי) : סילוטסו סילמגו תוספסו סידדע ם/ ונ05מ סנקט סמ . ונינק הנקמ (תי) : "וגו ויככ פסו

 טיע שוריפ : = .םיע יי
 דמָא רָשָא ל דָנְוצַא נּוא הָפִּת רַעָרְניִק עְרַעְזְנּוא רָמְכַעָמ וצ ןרנ ןיִּבַעְג וצ טייל ןופ זיִא רדס רדזא
 טנאזג ריד וצ טֶה טאג סאו ץֶלא הָש לא פיזא  טיִמ יז טֶה רע, גּוא הֶנּותֶת רעָייז תעָשּב ונייר
 ןנאָטָשִנ ףוא בקע .זיִא בקמ פקיו ) :אוט םאָד .טיִמ אוו) וז ןַעונ גהונ ףוא "לאָמְטְסנעְר זנוא
 = ףיוא טאָה רע נא םיִלְָגַה לע יש תֶאו נב תֶא אשינ .רפ ריד וצ טפוק רפ זנוא טָה רע ןעד ערמערפ
 2 איר ףוא רַעָּבייו עָנייִז | נוא ןיֶז עָנייִז ןיֶּבּוהְג .לכאנ טעָּבְרַאִג םיִא ייִּב טֶסאָה ור סאו ול םַעְד

 טאָה רע גגא הנק :לָּכ תֶא .גַהְעַו (חו) ףילמעק רעזנוא ןיסעָגְג ףוא ףאְנ טָה וא וּפְסכ תא לכ ג
 ןייז ראָג בוא ושיכר לכ ֶּשְו ךיִּפ עָנייִז עָלַא טֶיִּפַג ריר שֶלאְוו רע םאו) טלַעג םאד רמו טל
 - .ןוא וננק הנקפ ןנווינ טאָה רע,סאו) שר רשא םטּוג יז רע, טאָה תוריִבְש ןייד ראפ ןיִבַעָג טְפראּב
 אכל טריפ יו טימ רע טה טפוקְנ טֶה רע סאו 'ןיִּבאָה רֶטאָפ רעְנוא ןופ אָליִמַמ זטו : ןיטְלאַהְ
 :ןַעָנְּב דָנאַל םּוצ קֶהְצַי רָטאָפ ןייז וצ ןעְָמּוק גצ  רַאָב ניבא םיִהְלֶא לע רַָא שטה כִּי ראו ריִמ
 = ינאצ תא יונ ועָנְנאָגְג זיא ןְבְל בוא ּךלֶק ְלו (םי) רֶזְנּא ןופ רייִשָג "0 טה נג ג -- 0% אר

 :/םולרקת תָּצ להר בונו ףאש עָנייֶז ןירעָש אוצ
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 רשֶא םיפְרתהידדתַא לַחְר בנו
 לתא בקע :בָנָנו

 יכל ריגה יִלְבִיילע יראה ןבל
 -לָכְו אוה חַרֶבִיַו י* :אּוה חרב
 רהנה"תא רכעיו םקיו ול"ירשא
 דעיו:י :דעלגח רה ונפ"תַא םֶשיו
 חרב יִכ .ישילשה סיב .ןָבְלְ
 ומע ויחֶאְתַא חפיו < : בקש
 םימי תעְבש ךרד וירא ףדריו
 אביו יי :דעְלְגַה רַחְּב ותא קָּבְדיו
 םֶלַחְּב יִמראַה ןַבְלְ"ילֶא םיִהלֶא

 : היִבָאְל

 םיבשר שורופ
 יאנש ןי.עכ חורבל בקעי הצור יכ .ןבלל ועידויו ודיגי אל
 ויח ס ליגר . ןוא ורבד םיפרְתה יכ . םיפרתו דופא ןיא
 ךלוז. היה בקעי יכ , םימי תעבש ךרד (גכ) : םהב םוסקל

 אי ₪ תי 'לָחָר
 0 : = אָּובָאְל
 ןֶבְל אָבְל ןמ בסעי
 ינוח אָלְּד לע הֶאַמִרַא

 יד לָכו אּוה לזאו אכ
 תֶרּפ תי ירַבַעַ םקו ּהָל
 אָרּוטל יהופא 8 ישו
 אָיַחְתֶאו למי דעלנה
 הָאָחיִלַת אָמּויִב ןֶבלל
 . בלע לזא יִרַא
 יהּוחַא תֶי .רַבְדּו נכ
 חור ףדרו ּהָמע
 ןימי - תעבש ךלהמ
 אַרומְּב ּהָתָי .קָּבְדַאְ
 אָתַאּ רכ + "ידעלנר
 תוְל יו םָדְק ןמ רַמיִמ

 ןבל הלולח
 םירוטה לעב

 לכ יכ בקע סככ יכ 'סמכ כ . םככ יכ (ככ) :
 סגו כקפי תמיככ לפ ןכלל דיגס קלמטש

 ן690 ספ
 לכדמ3כ 6תיס . ספס

 בקעי %- וניב םימי .תשלש ךרד םשיו .ביתכדכ ונאצ תא זוזגל ךלה ונממ קוחר היהש ןבלו ונאצ ליבשב םאל

 םימכח יתפש
 לוקכפ ןיכס6ט 02 סוטמ סז כמ6 ע : וללטכ וג ד)ונש
 יסונסס סוי דע עדונ 6) סמ) "וגו יםינ:ס סווכ
 סוס 136 כמולכ ל : וכו | וטיכפס) 506 לקוימ סיכס)- רב

 ויחא .תא (גכ) : ססיניכ סיס סיפו תפלט ךרד ולסש

 כ"נסד פ :

 יישר

 ןיכו וניכ ע סיפי תטלט ךרד ויככ דיכ ןפנפ . ונאצ
 תל פירפס .. םיפרתה תא לחר בנגתו : גקעי

 ישילשה םויב (ככ) : (כ'כ) סנווקסנ 6'עמ 'פ סיכ
 סימי סטפ ןקופ לכ . םימי תעבש ךרד : ויגולק .

 לכס ונדמל ןכ) ונוסס ועיכקכו סימי ספס ןכלמ קוס !כקעו 05מנ וככדל כקעי ךלס ןכל דיגסל דינמס ךלסש
 . למסכ פלו סימי סעבש ךלד וילסמ | ףודליו למפנש) דס6 סויכ ןכל .ךלס ַצ סימו סמכסכ כקפי ךלסמ סמ

 ט'ע שוריפ
 רַעָרְליִּב איר ָּבְנִנְנ טאָה לָחְר גוא ָהיִבֶאְל שא

 0 בקע בונניו (כ) : רָטאָּפ םוצ טֶרַעָהְג טאָה סאוו

 ןֶבְל ןופ ץֶראַה סאְר תֶבְגִנְנ טאָה בקַעְו בל |
 4 ָנ םיִא טאָה רע אה חרוב יִכ ול דיִגְה יִלְּב לע יִמְרַא

 רש לכו אוה חרכו (אכ) :טָּפולָטְנַא רע זַא גאז
 סאו ץלא יִמ ןיראווג ןִפאלְנַא ויא רע וא ל
 ןענאטשנ ףוא זיָא רע נוא סקיו םיִא אוצ רעָהַג
 טעְר ןיִראָפְג רֶעָביִא זיא רע נוא רֶהָנַה תַא רובע
 ןאָטִג טאָה רע גוא דעָלְַה רה ויָנָפ תֶא םָשי יט

 זו ןיִהָא רָמּולְּכ רעְלִג ןופ גראַּב םוצ םיִנָּפ ןויז
 בח יִכ יִשיִָשַה פי ל דו (בכ) :ןננאָנִג רע

 ט'ע שוריפ
 ןיא ןֶבְל .אוצ ןיראוונ טנג זיָא סע,נא
 2 -- ןיִפאָלְטְנַא זיא בקע דא גאָט ןיִטי וה
 דנייִרָפ עָנייז ןָמּונ ןֶכְל טה ומ ויִמא תֶא חקנ גב)
 מאָה רע נוא םיִמָי תַעְבָש ףךרד ויִרְהַא ףודריו יז טימ

 . "ַחְּב ותא קנדי דייר גאָט ןיִּביִז טְנאָיְג םיא ָּךאָנ
 . םַעָד אּויָּב טֶכייִרְנְג םיא טאָה רע נוא | דעלגה

 זיא בקע ופי טָּבייִרש ישר . דַעְלּ ןופ גראַּב
 7 .יַא ןיא ןְנאָנִג ןייא ןֶבל זיא געט ןיּביִז ןיא ןגְנאגְג
 :גאָט
 ולָח ןיא ןבל אוצ וָמּוקְנ
 הל רָמָשָה טנא םיִא אוצ טה נגא

 זיא טאָנ ןופ אלמא 4 םיִחְלֶא אנה (דכ)

 | -פ

 + אוח לא יִרָא "הל

 | ל ראו טָכאנ רעָר ןופ ל

1 



. 0 
 הל רַמָאַו "אילולד
 אַמְליִד ךל .רמחסא
 במַמ בקעי םע לילמת
 קיִּבְדאְו הכו שיִּב דע
 בקע יו בקע תי ןָבָ
 הָנְבָשִמ | תֶי | םֶַּפ
 תֶי יִרָשַא ןָכְלְו אָרומְּב
 דל אָרּומְּב יהוחַא
 בלעל ןבְל רַמָאְו וכ

 אָתיְִַו תבע המ ו
 יִתָּב תי אתְרַבְדּ ינמ
 : אָּבִרַח תּויִבְשְּכ
 לויַמְל תְרַמְמִא אָמְל זכ
 אָלְו * יִנמ אָתיִפַ
 ךֶּתַתְלשְו יל אָתיּוה
 ב אָוְָחְּ ןופ
 %) ןיִפּותּב

 "אלו

 .קלככ יל . 365שי םמילכ ל9 סעכפל

0% 

 47 5 7 ו 5 בכ

 - 308 בסק אצה אלתישארב

 .ףפ ָךל רמשה ול רַמאיַו הלילה
 :עריירע בוטמ בקעייסע רכדת
 עקִת בקעיו בקעיתֶא ןבל גושי הי
 יתא עקת ןָבְלְו רהב ולָהֶא"תֶא
 ןבל רמי ט;דַעְלִגַה רהְּב ויָחֶא

 --תֶא בָנְגתו ָהיָשע המ בעול |
 תּויְבְשִּכ יִתַנְּבתֶא הנו ובכל 2

 חרבל תאָבחנ הַמל > : ברח
 יל: תדגהההאלו :יתא | בננתו
 ףתֶּב םירשבו ההְמָשְּב ָךְתְלָשאְו
 קשנל ינתְשַטִנ אלו :  רונְבְב
 ינבל + רימ גָק סומכי ך) רמפס אית

 יִתְנְבְלְו יִנְבְל אָקָשְנְל ינ ןָתְקְבש

 םירוטה -
 סיפס סטע ןכו סעל ילפ סתכשמ סת6ו כימכדכ תו6מככ ויק5  .ומט (סכ

 כ

 : קלמפ "ינכ
 יקסנס סיטס .סטע סזפ .סויכ סשט ןטמל ושמ םלכסס 'סמכ 'ד
 וסודטמ | ףסויכ ןכו ןככ לש ותופמככ יכיי6 620 סקד) סמפ

 יישר
 .ער דעו בוטמ (דכ) : (סימי '1 וָכַסַס ףודליו
 הופכי ,סיקידלס 550-סיס סעכ .סיעטר ל₪ קכ-ןתבומ לכ
 סמסלמל סנס ליס לכ . ברח .תויבשכ (וכ) : (גס
 : יפעד ספ כנג .יתא בנגתו (וכ) : כלמ ריולק

 טע שוריפ < <>
 טימ ןידייב ] ּוטְסַעְע רַמאַמ ער דעו בוטמ בקעי םע רָבְדִּה

 טל אּוד רֶמולְּכ ץבעלש יב ץמּוג ןופ בקע
 ץמכע מ ןייק נּוא סמּוג ןייק ןדייר םיָנ םיִא טיִמ
 הָעְרַא זיא םיעָשְר איד ןופ סטּוג סאד םּוראוו
 ןֶבְל גוא בל תֶּ מל גשו הכו : םיקידצ .איד וצ
 וא רהב ולה תֶא לקה בקו בקש טָבייִרְנְג טאָה

 פח % טל ג ןייז טקּורג קעווַא טאָה בקמ
 ןֶבְל גּוא דָעלִַ רַהְּב ויָחֶא תֶא לת - גרב

 : 1 - גראַּב סעד 2 דָנייִרְּ עי טיִמ

 סו סקד5 סטפ וכ 6לויכ| סכלכ םו6מכ סיפוטס ןתוש יתלנש
 סכטמ וסו סעל5 וסוכטס .ססט ויק6 סע סקד5 סטעס ףסוי

 םימכח יתפש
 90 ק"'סד ?'גו קי (סימו % סוס) ןכל ן5 סוקמ 6
 ןלסל = כועוט לפוטכ ךיניעכ כוט .לוסש סמ ומע כדת
 סנוכטס ןו6 עטר 356 רכוקמ .סוסזס ןמו לכ יכ 156 סעכ 5יכו
 כרמ ינג סוכט ןוט) לפונ 6 5סד ך : )קו . ויגפ סלוכ

 ט'ע שוריפ
 רַמָכעַט עָנייִמ טֶרִיִפְג קעונַא טֶסאָה ּוך נוא גה
 דרַעונש רעד ּוצ ןנְנאָּפג ןנעָז סאו יד איוו ָךייִלְ
 ּוטְיִּב םּוראוָ מורל בח הטל (ןכ) : הָמִחְלַ ןופ
 טייָה רעְלימָ ן ןיולמְנַא אּצ ןיִטְלאַהאַּב ןיִראְוְ
 אל הָעְר ןיימ ּתֶבְנְנְג טֶסאָה אוד נוא יָת בינג
 ּףִתלשעָו טְנאְזְנ טיִנ ריִמ -טסאָה וד נוא יל דה
 טיִמ טקיִשְג קעווַא טאַהְג ךיד ָךיִא טלאוְו הָחְמֶשְ
 קיופָא םָיִכ ףַּב .גְנאָנְג טיִמ נוא ירו דייָרּפ
 וד נוא יִנָשפנ אלו (חכו :לֶריְפַא טיִמ וא רנו
 ושוק וצ יתוגבלו ינבל קשנל טואְלג טיִנ ףיִמ טְסאָה

 דָנּוצַא חל רָסְּבַעָמ עניי וצ גוא ןיז עָנייִמ וצ
 : ןאָמ אוצ .טָשעְראַנאָּב ךיר ּוטְסאָה ישע ָתְלַכְסה



 0 "א 0
 ו ו 7

 . ל 7 ו 0
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 ירמי <- ושוק .- התע יתנְבְלוינבל

 = קן רטק ער םכמע תושעל ירי לאלרשי=
 | כצט -אָחְלאְ ילא רַמָא | שָמָא םֶכיִבִא יהלאו

 [ | יל מא אָשִמַרּ
 < פא שש םע רבדמ הל רמשה רמאל

 בקע ₪ אָלְלמ למ
 לח ל התעו *:עררע בוטִמ במעי ןטְבּול :שיִּב דע בטמ

 אָדפַח ירא תל לוימ וב התְפְסְבִנ ףַסְבְנחיִּ .תבלה

 םאוְו סאד .ןבְל וצ ט טאה גוא מרס \7

 : יהלַָאחדהתא .תבנג המל יבא
 רָמאיו - בעי ןעו *
 תֶא .לּזנתְיְּפ יתרמא יִּכ יתאַרְי
 אצְמת רשֶאםִע =: ימעמ ּךיַתּונְּב
 וניחא דגְנ הָיחְ אֶל יהלֶאדתַא

 ּובָש תבל אדמה
 תי = \אָּתְבְסנ "אַמְ
 ביתַאו אל : יתלחד
 - ירא ןֶבלְל ראו בעי .

 תיִרמַא יִרַא קשה
 תב תי סיִנַת אמליד
 % םע בל :יִנמ
 קת אָל ּךֶּתְלַחּד תָי

 יִּכ -ןבְלְל

 ל טק ץ 5 .
 ל במו יִמעְד הַמ 'ףל "אא ו | ךל"ו ו כו דמע המ ל רכה

 אלו ערו 8

 לעו ןושאר ןושאר לע בישה . אצמת רשא םע (בל) יהלאו (םכ) : םימי תעבש ףוסל ונישהו ףודרל רהימ אוהו
 ; ופינמ המקנ השעא ינא רמולכ היחי אל . ןורחא ןורחא | : וגו יתארי יכ (אל) : דובכ ול קלוה ינאו . "וגו םכיבא

 ירשה
 סכמע סוטעל ידיכ לימו חכ שי , ידו לאל שי (פכ)
 סינול וכו זוזע סמ לע סדק ןוטנ לוסס לס לכו ער
 5כקמב םי כללו ,סדפס . התפסכנ 6) : 0

 (די 2 וול) יעפכ | סקלכ סגו ספסכנ (דפ סולסס) | 0
 ט'ע שוריפ

 ןייִמ .ןיא חּפ ןידנאה ראפ זיִא סע דלאל ₪ (טב) 7
 ץֶכעְלש ףייא .טיִמ ןאָמ וצ ?ְר סֶכָמִע תּושעל דָנאַה
 רָעייַא ןופ טאג רַעְר ילֶא רמָא שֶָא סֶכיִבַא יהלאו ראְנ
 אּוצ ּוזָא רפאל טנאָזנ ןיִטְבַעָנ רִמ טאָה רעְמאָפ
 ל בקע םע רָבדְמ ּףָל רַמָשָה ןיִנאָז
 נָוא הָּפִּת (ל) :ץטכעְלש זיּב ץֶמּוג ןופ בקע טימ

 רמו ןעָנְנאגְג טֶיִּב ּוד 5 ןויִנ ריָק דָנוצַא
 ףוסכנ יִּכ ןענְנאָנג קא ּוליִפַא וש טיב וד ןעוָ

 ןייד וצ טסּולְנְנ טֶסאָה וד ןעד די תיִב הָּתַפְַכְג |

 ּוטסאָה םוראוד תא הכנה ד ;יזְג זוה סְרעָטאָפ
 בקע טאָה ל שו ואל: טאָנ ןיימ תָבְנְִג אנ

 וכיפס .ונו יתארי יב 65) : ףוסכס ךידי העמל
 : 'ונו יתוכ3כ 06 גסנתו 0% ןופסר | ןוססר לע
 (כ"ב) ךלד> לפמ ספמ סלק ספוספו , היחי אל (כל)

 :ךיפמ .ירמע המ
 םיע שוריפ

 םֶסעָה ןופ טנערפג ןמשרע םוצ ףךיִמ טסאָה וד
 רָפְנש ןסיוו ןייד א ןננאגג קעוו ןיִּב ףיִא ןינעונ
 ןָטְכְראַפִנ ךיִמ ּאָה ךיא םּוראוו יתאִכי יכ ריד יא
 ףיִתונּב תֶא ליז ןֶפ טְבאְרְמְג באָה ָךיִא ןעְר יְִּרַסֶא יכ

 רָטְכַעָמ עניי ןימעְנ קעוופ וטסַעו) רַעָמאָט יסיפ
 ףיִמ טֶסְנַעְרַּפ אור םאוו סאד נוא בלו : ריִמ ןוט
 | ףיִא גאָז טאָנ פָא ןייד תָבְנגְג ףיִא ּבאָה םּוראו)
 : טסַעְ נד ןימִעונ אויב יז והלא תֶא אָצְמְּת רָשַא פע ריד

 .ןבַעָל טי רע לאָו ּהָתַי אל טאְנ פא ןייד ןעְניפנ
 ןָבְראָטְשג לָמְר זיא הלל רד ףךוד טֶּבייִרְש יישר
 ןיגעק וניממ 0 מאַהיִג רי יִר טָה א םוראְ



 סולקנוא-
 יִרַא בלע עדו פ
 : ןוהתְביִסנ < חה
 אָנְכַשַמְּב ןבל לע 2
 אָנְבְשַמְּ בקעיה

 אָנבְשַמְבּו /
 אציו אי

 מ - 6
 לח דל + לחרְד
 אינמְלצ תָי תַביִס
 אמיִבעב ןונתושו
 ו והילע תַביִתִיְו אָלַמְנְ
 לָּכ תַ ןבְל .שישמו
 ; חָּבְשָא אֶל אָנְּבְשַמ
 אָהּובָאַל תָרָמַא הל

 סקכ אציו אל תישארב

 אבו - :םִתָבָנְּגַלתְר יִכבקעי עדי
 = האל לָהָאְבּו .בקעי"לחאב ןֶבְל
 אָצַמ אל תהמאה יִתְש לָחָאְכּו

 לָהאְּב אביו הֶאְל להאמ א
 םיפרתה"תא ה הקל לָחְרו דל: :לחר *

 םחילע בשתו 3 דרכְּבמְמְשתו
 אָלְו לַהאה -ַלָּכיתא בלט ששמיו :

 "לא היִבָאדלֶא רמאהו "הל + : אָצְמ
 לָכּוא אול יִּ ינדָא יִנעְּב .רחי

5 5 

 םוקל

 מ - םקִמְל לּוכָא אָל יִרָא ינובר יניעב קת אָל
 םירוטה לעב

 6ומ 5 ךליפו 5כס :סושלמ ' 'סמכ 3
 סיפלפס

 . 61 (סל) : סכומכ
 ינפמ ךינפפ סול ככו6 לפול וגומ 6סנו ךוגי

 'ולכ לחר להאב אביו חאל להאמ אציו וכותב םיפרתהש למגה

 םיבשר שוריפ
 כ'חאו האל לחאב כ"חאו בקעי להאב ןבל אביו (גל)
 ירתש לחר להאב םאצמ אל המלו תוחפשה יתש להאב
 רכ לע לחר הבשי לחר להאב אביו האל להאמ אצישכ

 יתש להאבו האל להאב הלעמל ונרמאש י"פעא
 לחרל ןבל רמאש םירבד ךרוא ינפמ לכא לחר להאב סנכנ האל להאמ אצישכ הלהתב אלא היה ךכ אל תוחפשה
 ןושארה קוספה תא קיספהל הצור היה אל ןבלל לחרו

 יישר
 כקעי סיסט ש לסכ לסול פוס . בקעי לחאב ()
 69 ןלוכבו כקעו קפל לסכ כב ס"סל) 0950 לידס
 שניטכ .לחר להאב אביו : כקעי טמפ .למסכ
 לססכ םפסט סדוק ת לסכ לקפל וכ רוח ס6) לכ
 סיסמ וכ סמל ךכ לכו (תוקפטס 6"ס) .סוסמסס
 . למגה רכב (ד9) <: סינטמסמ סיסס סכ .רולפ

 טיע שוריפ
 ל חו םעְנייִר ןופ ריִמ טיִמ ןיִרְנאַה ראָפ זיָא םַע
 בקעי נא סַתְבַנג לחְר יִּכ בקע עַדָי אל פא ריד םעָנ נוא

 אגו םל) :ייִז ָבְנָנְג טָה לָחְר א טסּויִנ טיִנ טָה
 . .בֶקעָי ןופ ט לע םעַר א ןמּוקג ןָבְל זיא וע |
 ןופ טֶלַעָציִג םַעָר ןעָמ טנייִמ סאָר טָּבייִרָש יישר |

 בֶקַעָי לָהא ןֶא קּוסֶפ רֶד טפּה סאו רָפ ראָנ לָמְר
 ןויז .וצ רילמניוטנ ריָא איב טנעְלְּ בֶקַעָי לויונ <

 יִתָש .לָהְואְבּ הֶאַל ןופ טֶלַעָציִ ןיִא .נוא הָאְל לָהיאְבּו

 ןטסניד ייונצ יד ןופ טֶלעָצִג םעד ןיא וא הפ
 נא האל לָקואַמ אציו ןנופג טיב טאה רַע נּוא אפ יא 7 |

 מ סער ו ו םורָא ּוָא רע וא תַעָשָּב

 : וילע תבשל למגה לע םינתונש תסכ וא רכ .רכב (דל) :

 םימכח יתפש

 בקעו 506 כמפנ ספל ת"5כ ₪ : לוק תויוכבכ ל"ל5כ 6
 ₪ סיב 55 ומוטכ טרפבו 6'ע דוכע) וונוטב .דוטח סוכ יכו
 סמל ךיכ6 תוכל .סתפסכנ ףוסכנ יכ 2 ומנע | 5ןס סנט
 505 לוס פ"כ) סס 5"וע 152 ןוכ5 קיכ סלסו יס 5 תכנג
 י";רוסדכ ל לס5 6וס כקעו 305 500 2 ת : "וכו לקל
 ק'עו 15 טפס רככ 60 למר לכ6כ 5כיו ל"מל .כ"6ו ךומסב
 ככ 60 למר ל06כ 5כיו סוכמ6ס ית לס8מ 62וו "ליס

 ט"ע שוריפ
 ויִא םורד טְּבייִרְש יישר . לָחְר ןופ טלעָצְג םעָר

 טלעציִג סעַד יא נאג ןייבא לא ןייא ףאָנ רע
 :םיִפָע ףיז טֶה איז ןהעָננ טאָה רע 5% לָחְר ןופ

 -רֶדְליִּב איר א ןיִסּוטָשַנ ףיז רע מאה טעְראפיִ
 בוא םיִפָרְַּה תֶא הָחְקְ לח דל : ןויז רי ּיָּב ןיזומ

 ;( בוא ל רכָ יש רעל 5 ןָמּונְג טֶח לַחְר
 = למ םעד ןופ ןישיק םַעְדְיִא ןאָטִג ןייבא יי טָה
 % .ןאיז נא הלל בש לימאָו םעָר ןעָמ טְניִמ םאְר
 קאַת לָּכ תֶא בל שָטִמְיו טְצְעָנְג איז פ ףוא יו טאָה

 האל "טלעצְ ןיִצְנאַנ סַעְד טֶּפאַטיִנ טאָה בל נוא
 = קמא לֶא רֶמאַו (ה דל 1 ןָנּפְנ טיִנ טאָה רע נּוא אנס

 לא רַעָמאָּפ רא אוצ םגאזג טאָה 2 וא
 8% :יגלב רחי

/ 
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 .יל םיִשָב ךרֶדיַּכ ךינפמ םּוקל
 הש 0

5 
 " :שצ תו חשא : םיפרתה"תַא אָצַמ אָלְו שפחיו א שלנו יל יש

 פח הפ ןקלרטט יעשפ"יהמ ןָבָלל -רָמאו בקע סרט ער ןבלב בלה בקעל דחה נע לפףקתי* ןשו זבלב בריו :בכוניל . אָצְנ בלע יל ףיקתּו רל ל "ייל וו
 יִרָא יִנְחְרּוס המ .י ל 1 - = ה( ו

 יִרָאול :יִרְתַּבאָתְפַדְר * ָךְחִּפ תְקַלְד : תאמה מ
 ₪ אפ "זהמ יִלָביֶּכְייתֶא תָשָשמיִּ ל

 כ3 אָתחַכְלַא .אכ 2 : : ָ 2. ר

 טק יש דפ כ הכ םיש ךַתיִביִלְּכ לכמ ָתאָצִמ
 קש 9 ₪ ;ונינש ןיב וחיכויו דיחאָו יחא דג
 ארה וכ ןוחכה ב 0

 וש ןיש ₪ חל ךפע יִכנָא הָמָש םירשע הֶז |
 לררששאמ .ליא] ולכש אָל ךעו ךיקתב = ךועו ףלחר מע - , )ג לו .
 % 5 ב 2% : ףנאצ . טס חמק ככ 5 6 . דכ פ סיפ ןד 9 אך ,

 ו ב יפ
 1 = 'יפ דינו 8312 06 /סתס ב כמ6 ינפמ 356 : התוחפ הרימש ל ו ךותמ .ולכש אל (תל)
 ₪ ₪ 5 0 0 7-2 0 - ] 2 םישבכה ןמ לוכאל רברמב ןאצ יעור ךרד , ךנאצ יליאו

 וכייסו תומכס וכססנ ןקטמס סקוסש סמטכ 'יפ . לסלפ ךמסיו ךקמי מ525 ךפסי לס6 6- 505מ ךפססמ סיסלו . למ
 ו6טפט ןלטמס ןגייסד 06 לס5מ ליו ומייס| סניסג ופכמ דפ םומכס .וכפוס ןדכיס וככפמ .לס69ו 5קוד דטומ לס6פ זילל ל

 וכ סנישמ 505 56 לס6מ ךנסספ | סיספו וו ףסוי קכסכט סניט .סז 500 5062 6כי\ 0699 65יט סדוסי סכסמ סכט לכ
 יכ5 כוחה |. .למיס סוש סיס 5לט לס6מ | ךססי) לכ ךיפי וגייסו םופכס וכספכ כ 0 סטמו ןוטכגמ לטפו 5

 3 יישר 5 קיה

 סמדרמ סוסו ס5מבד 5סיכעב ופוגכפכ םופסכו סיככ % = : 'וכו 59 יטכ פ'כ5 קוסמלס יקט 055 לכו ס5) לס5מ פפו +8
 ןיפיכטכ .סופוקס (זי ףד) ןיכוכיעכו רכ ןימכ סיוכעס ק5 .ססככ5 םיכו:ו 55 65 ךדנעל פתכוס סתו6 לפ א -

 (!י ס'ט) -.ומכו ונוקלד .סילסס לע (ד סכיס) ומכ ספדל . תקלד (ול) : (לטסטסז) זפלב ו"פסכ .סילמג יסיבע ןסו = =
 סע א וכלכיו . וחיכויו (ו5) : סיפפלפ יכס5  קוטדמ
 ('פ עפוס) ומכ סרוכופ וליפס 5 . ולכש אל (םל)

 ט'ע שוריפ
 ןיימ ןופ ןינוא איר ןיִ ןעָמיִרְנ טיִנ לאָז םַש יעד
 ראָּפ טיִנ רַעָטאָפ ןיימ ףיר לאָז סָע רֶמּולְּכ ראה
 אל יִּכ ריד ראָפ ףוא טיִנ אייִטָש ָךיִא סאו ןיִסיִרְד
 רַפ ןייטש ףוא טיִנ ןעָק יא םּוראוָו ףיִנָּפמ םּוקָל לַכוא
 רַעָּבייוַו איד ןּופ רֶדַס רַעָד ןעְר יל פיש רד יִכ ריד

 תֶא אָצָמ אלו טז טה ןָבְל נוא שפחנ ריִמ וצ יא
 רַחְה (ול) : רֶדָליִּב יד ןֶנופְנ טיִנ טָה רַע וא םיִפִִה
 נא ְְג בי בקַעְו וצ טָמיִרְַג טאָה סָע גוא בשל

 בקַע טָה למ ןְבָל שיִמ טֶניִרְקְגְּךִז טאָה רֶע =
 יפשפ חס ןבל רצ טגאְזְג טֶה גוא בל רפי טֶרפְנָעְ

 : .(ןטככוזרטטנוס ןטפפילפ) זעלב | ר'יבוכפ6ס ןידס ימ
 יליאו =: לכסס סנו ותכפ כלפס (סכ בויס) ליכטמ סמל

 ט'ע שוריפ
 טְסאַה וד םאוָו יִדחא ףקלד יִּכ טְניִדְניִזנ ףיִא ּבאָה

 ו יל לָּב תֶא תְשַש יִּב (ןל) : ריִמ אנ טְנאָיִנ ךאְנ
 ָאָצִמ מ םיִלָּכ עָנייִמ עָלַא טֶפאטאְּב טסאָה אּוד
 עֶלַא ןופ ריִמ .אייב ןֶנּופְג וטְסאה םו) חבל לכ
 ..דעְר רָמולּכ אד אומ זפ =יש ויוה ןייר ןופ יל
 . רָניִרְפ עָעיִמ ןינעק יס יסא ד דייב עְנייד אָר
 , ןיִלאָו .אייז וא ונינש קב תיכו דניורְפ עְנייד נוא

 , יא סע, רע ןרעְלק סוא ןֶלאָז איי רָמּלְכ רעל
 = הצע םיִרְָל ָּ תלו : עָרייִּב ונוא ןָשיווצ טְכְַרִ
 טיִמ ּךאְד | ! ףיא ןיִּב ראי גיִצְנאַוָצ ל יִ

 עָנ אש עָנייִד ריעת רילפְ ןיזעונַנ םוָנ ימאשמ הפ טפייִרְג טֶסיִסְנ ריִד ךיַא באָה סאוו =

 ה
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 :תיִלָכָא ב 6 |
 אֶל ה "טל
 הוהד תל ית

 תא יִנכ אנינממ
 אָמְמיִב תיִרט ו הליע
 1 אָילִלְּב = תיִרָמּת
 ינלַכא אָמַמיִב יתיוהמ
 הָוח .אָדיִלְ אָברש
 רד אליל לב ילע תיחנ
 ןנה אמ + יניעמ יִתְנש
 ָךְתיִבְּב יש ןירסש יל

 יִרסע עָבְרא חל
 ךָתַנְּב ןיתרתּב :ןינש

 לש

 אצו אל אשארב

 דאל הפרט 2 יתְלְבִא אֶל הְנאצ
 .יחימ הָנַפִחַא יכנַא לא ותא

 :הְליִליִתְבְנְנּוסוייַתְבְָּ
 חרקו בד יִנְלְכַא םויב ליש :
 יהֶז יי ניניעמ יתְנָש דדתו הָליִלַב
 ףיתדבע ףתיִבְּב .הָנָשםיִרָשע יל
 ָךיתנְּב יִתָשִּב הָנָש הרשע"עברא
 -תֶא ףלחתנ ָנאצְּב םינש ששו

 7 רסק

 יתרבשמ

 םיבשר שוריפ
 יתמלש הליל תבוננו םוי תבונג חריתי ר"וי

 וגזרתפ ץמק יתבננ לבא . תונידמב יתרש םע יתבר ומכ

 םימכח יתפש

 . םוי יתבנג

 + 9 ['ע סירסמ י3סז .. 5 פונפ סוינ יפייס את עב ןינש תשו

 ד: 0% ב

 יי
 יתדספה ינא הנאטחא ומכ . הנטהא (טל) : םירבוח
 : םירסח ןיפלא הברה םיאמח המלש ינבו ינא ומכ עב

 יישר
 יולק ב ופוי ןּכ ליפ ולמס .ןלכמ (סס ק'כ) 0

 לכס סוסככ ל50 לכס .0ל סינוס ומכס סמ .כ'לסכ
 יכנא :כ6ח יל5 י'ע . הפירט (על) : וס למ 0
 סיטסו לו סכעסס 9 עלק (כ סיטפומ) 5 . הנטחא
 סנכסקס יכנס . סילסק . סוטפה סמלט ינפו ינס (0 פ'מ)
 יכנא .סנטקנס יליעש יג סכסס 2 סלסמ 0
 תדקפנ סקיסס סנינממ .סיגפ םוסד ומוגרס , הנמחא

 ₪ 'פכד 50 ב :ל"עכמ ונסו6 -ותוכוו כ'36ד ךנמיכ6
 206  וולק סיטדמ 0 טנכ :וולק וקנס -ךופכ ו"מריפ
 ס5 םנמ ףוסוס ג :'ס ףד ק'כ סופסוקכ ייעו ןכלק -

 ולמ .כ'5 'וכו נכס לג ךיזעו כמ6מ .ןווכ רמסת ל סלס
 סלקפ סרק ס6 לפולכ סכסמ ₪5 פ'כ) סנעמ6 וכנ6 כיפכד -
 סוס ילע 'יפ .סנטסש יכנ5 סמסכ סוט סכססט .סעפ סוקַּב

 - :סיולכ '3 וסט 7 : סנולסמ סולטס)

 סוי פנטג הליל יתבנגו םוי יתבנג : סנט 6לו ומוגרס םיס 0 דקסנ סלו ול < דמב) ומכ .םינסוסמו
"5 

 : יקמלט לכס -סלי) :סכולג וס -
 ד .יִתכֶסוס 6( י עוס)
 : סדילג .ומוגכק

 ט'ע שוריפ
 ןּופ רֶריּוָו נוא ףֶנאצ יליאו ןיפראוונ טיִנ ןיָּבאָה ולכש

 ןויא הּפִרְכ טל) + ןַסַעָגִג טיִנ ךיִא באָה ףאש עני
 ראָּפ טאָה ףַלאוְוַא דא ביילא םאוו גנוקוצ ראפ
 טכאַרְּבְג טיִנ ריד וצ ףיא באה יל יתאבה אל טקנצ

 א רֶמּּב ןֶראָוַג טרעְנִיִמְג ןיִּב ָךיִא הָגְטצ יִכָא |
 רד ַטוומג ףיִא ּבאָה ןֶראוְנג רָסִחַנ .סוָּפַע זיא סע
 טכּוזג סר וטְסאַה דָנאַה ןיימ ןגפ הָנשקבפ ירי ןנייל
 ןראווג תֶבָנַַג זיא עת דא הלל יִתְבונְני םוי יִתְבּו
 ץֶלָא סד יא ּבאָה .מְבאַנ אייַּב רעְרֶא גאָט אויב

 ןיִּב ָךיא ב יִנ לבא םָויִב .יִתְיס ומ: ןעְב .םיִל

 טְנִעְרְּב דאָפ דַעָדָא ןְּבְראָר ראָכ נאָמ איי
 ףוא זוָא טָכאָנ אויב נא הל ;לג חנמ /

 זיִא סע וא ינִמ יש דדמנ אי איינש

 .;יתרבשמ .תא סלח ותו (פמ) :סגיפ ןופל .יתנש

 ספסמ יקסלמ ('6 סיעטי) םונידמב יפלפ סיונכ יקככ (6 סכיס) ומכ .
 וסלק ךינפמ פק סיקס) ופכ . חרק : סנכופ ד שת ןופפ - ברח יג ב (מ) :

 דוקכמ וניניכט יסנס סנםמ .סייס
 ט'ע שוריפ

 . ןנוא עגיימ ןוכ ףאלש רַעָר טֶליִנאְוו ראפ ןראוו
 יא ןיִב ראי גיִצְנאוְָצ ַיְִּב הָנש רע יל הז (אמ)
 יִמְשִב הֶנָש הֶרְשע עַּבְרַא ךיתרבע זוה ןייד ןיא ןעְווג אד

 . רַאָפ ראי ןֶעָצְרעָפ טְגיִדְג ףיִד אָה א
 .סקַעְנ גוא נא יש שו רַעָטְכַעַט אייווְצ עניי
 םיִנְומ תֶרָשַע יריכשמ תֶא ףלַחתו ףאש עניי ּרָפ ראי

 .םַעְר ןופ יִאנְּה םִעְר ןֶמִּב ראָפ טֶסאַה אוד נוא

 ריִמ ז8ַ ןהעָצ לאָמ ןִהַעָצ נא ןשיווצ סאו ןול
 -- ןמעְנ לאָז ךיִא טכאַמִג ףיז ןשיווצ ןֶבאַה
 זָא ּףאָנ רד נוא טלעטניפנ ןנעָ סאו ףאש
 ו םוצ ןֶּבאָה ףאש איר א ןהעָנג טסאַָה
 דַעָר טְנאְָנ טסה ְיִלְספעְ עָמְלעַטניִפג נוי
 | = ל כ יד ןָמַעָנ לש * ָךיִא ןַעָעְנ זיא יְִנְ
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 אציו אל תישארב 4%

 םינמ תרָשע יִּתְרְבְשמ
 דחפו םהְרבא יִהְלא יבא .יַהלֶא
 םקיר הָתַע כ יל :הָיָה .קחצי
 יִפָּכ עיגיזתַאו יינע"תַא ינתחלש
 שש : שמא חכו םיהלֶא האר
 בקעוהלא רָמאיו מל עו =
 ןאצה ינָּב םיִנָּבהְו יתנָּב תונָּבַה
 אּוה"ילהַאר התאְירָשָאלָכו ינאצ
 םויה הֶלֶּאל השעאההמ יתנבלו
 התעְו :  ּודְלְי רָשָא ןהיִנְבְל וא
 ינא .תירב .התרכנ הכל

 7 8 ו

 = = םולקנוא
 "א תי אָתיִנֶשַאְו
 אְלּוליאבמ:ןיגמזרשע
 אָבאְּר ּהָהְלֶא ןופ
 םֶהָרְבַאְּד  /ָּהְלַא

 ילול גס ;

 ןקר ןעב יִרֶא יב
 תי ילמע תי ינתחלש
 . 'םדק ,יִלּ ידי תּואיל
 ה אשמרב חַכּואְ
 רמאו .ןָבְל ביִתַאו גמ
 יִתָנָב אָתַָּב .3קעיל
 וע אנ נב אינו
 יליד יזח תא יד לכו
 אָמ יתנו אּוה
 ןיד אמי ןִלָאְ דיּבַעֶ
 1 ןדיליד :ןַהיגְבְל וא
 התאו רזנָנ אָתָא ןעְבּו דמ

 ו חקיו ₪ ; ניו יִניַּב דעל הָיִה :[|
 ..כמ סומכי יסנב 6%

 םי'בשר שוריפ
 . ינתהלש (במ) : ילש תבוננ % םירישבו החמשב אלו

 םימכת יתפש
 פ'סד ליו קני וסנלו כיתכ | סנפימ\ פכרפכ 50 סשקו ה
 לסט 63 ה: קחלו יסכ6 כמ5 ס"כקסט ךו6 כמ5 בקפוס
 : וגממ סז טקוכ 53 .כקעוט ןס) סטעפס סנרק סמ כקעיל
 "ועו כס 56 ספעמנד6 ישק יסדו מפס כיקכו גיפוס ד

 קפכ סוס ילסו 5
 . הלאל השעא המ (נמ) :

 םט"ע שוריפ
 ילל(במ) :לאָמ טְרֶדְנּוה זיּב ןעְַג יָאןֶכייִלְגַא ּזַא
 ןופ טאג קת דפו "םַהָרבַ והלא סדְועוְוָג טי טלאו וו

 גצ ןעווג זיא סוול ה קֶחְצִי ןופ טֶכְראָּפ נוא םֶהְרבִ
 ראוו ךַפ יּכ ןיימש ייב טינ ריִמ לאו טאג רַמּולָּ רימ

 קעווא גידייל דנּוצא מ וטָסְלאוְ יָת בקיר הפ
 וא סיִהלֶא הָאְר יִפּכ ץיִני תֶאְ ןייפ ן ןוומ יִיִנָע תֶא טקישג . /

 ןהַעָזְג טאְנ טאָה טְנִעֶה עָנייַמ ןופ טייקידיכ ןימ
 שר (גמ) + ץְבַעָנ שמא טפארטשנ ףיר רע ממ ה
 איִד יִמָּב תּוָבַה בקי אּוצ טרַפְנִעג ןֶבְל לטאה בל

 יד וא יפית רעטְבַעַמ עניי ןֶנעָ רעסְבַעָט
 ןָנעַז ףאָש איִר וא ינאצ ואצהְנ ןיז עָנייִמ .ןנעז ןיז

 אָנְבַא בקעַיביִסְנו המ בקעי
 / הפקזו

 + הער , תושעל לכוא ךאיה . השעא המ (גמ)

 יישר
 ₪ . קחצי דחפו (כמ) : סידולכ> סידוקעמו-סולטל
 = לע וסט דסייפ .ס'כקס ןיסס קסני = למול סלל
 'פבם רסבמ וסס5כ ול רמסש פ'פסו ססויקכ סיקודלס
 וסכט לונסכ .קספי .יסללא ךוכ5 ססלכל יס 'ס ינפ

 ל ןופל סנו פוס סחכוס ןופל . חכויו : דקפו למס יסלסו ה למול סלויקנ כקעיו .
 ס'נקכ ו .דעל היהו (דמ) : ןסל עכס) ה וכל לע סלעס ךיס

 ט'ע שוריפ <
 סו ץֶלַא וא אוה יל הֶאּור הָּתַא רָשֶא לכו ףאש עָניימ

 רָטְבַעָט עָנייִמ וצ נוא יכל סְנייִמ זיא טֶסֶהַעָנ וד
 איִד אּוצ ןאָט ָּךיִא לאָז סאו םּוָה הָלֶאל הָשּע א המ
 ףוא ןייָנ ףוא לאָז זַא איוו רַמּולְּב טְנייַה עְניִזאָר

 רש וקִנל יש ןאָכ ץִבעְכש יי לאז ךיַא הע ןיימ
 ןיִּבאָה אייז פאו רעְדְניִק עְרְעְייז אוצ רַעָרָא ידל
 .הָתְרְָנ ןיינרִמאָ דָנּוצַא נוא הָכָל הֶתַש (דמ) : ןָנוויְג
 יוד גוא ָּךיָא ןייז תיִרּב תַרּּכ רמאָל הָּתַָ ִנָא תב
 תודע ןייַא ןייז לאַז טאג .נוא ניו יניב ד היה
 א בקש חק \המו :ריד ןשי נּוא ריִמ ןָשיוְוצ
 א הב יי " ןמוננ טאַה בקעי נוא

 = הָוח קָחָצַ הל ליִחְרְדּ
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 .םולקנוא
 רמָאְוומ : א סקהפקזו
 ומקל יִהוחַאל בקע
 ןיִנְכַא :ּוכיִסְּת יבא
 ּולָכָאו אָרוְד ּודָבְענ
 : .אָרונְר לע מ
 רע ב .ּחֶל אָרְקּו זמ
 ארק בקעיו אתודהש
 טאו חמ + דַעְג הל
 דיִהָס ןידה אָרונד ןבל
 יה אמ ₪ יִנְּ
 ּהָמָש - ארק ןַּב לע
 אָתּוכְסְו טמ : "על
 אָרְמִִמ סי רמָא יד
 יִרָא ךָנִבּו יב יד
 : ּהָרְבַחַמ רב בת
 יִתָנַּב תַי ינעת םָא נ
 3 ןישְנ בת םאָ
 אָנּמְע שנָא תיל ית

 יזח

 0 ו עו 7 א וקו שח וקח + 7
 + ד צא ב יא ו

 929 הסק .אציו אל תישארב

 : הָבצמ המירו ןֶבָא בקע
 םיִנָרא וטקלי ויחאל בקע רמאה ומ
 םשו לא | לנזושעיו נב וחקיו
 רי ןֶבְל ולהארקיו ט :לגהדדלע
 :.דעלנ ול ארק בקעיו אתודהש
 יניב דע הזה לנה | ןֶבְל מאיו "מ
 ומשהארמ ןמדלע םווה נבו

 רַמָא רֶשֶא הָפצְמַהְו יי + דלג
 שיִארַתְסְניִּכָךְניִב יִניִּב הוהי צי
 יתנְבחתֶא הנעת-דםא י: והערמ \
 א יתנָבְיילע םיִשָנ ג הקיים
 , !פ םוכוקכ ךמ חפוי ק5 סנממ 2. ט סליגפוטק פנכ ספודספ רגי א"ר

 ם בשר שוריפ
 ןמ . ףצי : דעלג הפצמ תא ביתכד . הפצטהו (טמ)

 םימכח יתפש יישר
 לסט וגמד 6סו כ'וז : ל"עכמ .סתיסו תולכ5 ילק ילד ןילפ סיסנג סיס6 ל ויסש וינכ סס . ויחאל 05
 יסיטפוט) .קוספס קר 5וכמס ומכ = ספנמ םרקנ דטלגס ןפונלס | אתודהש :רגי (וזמ) : (ל'3) סמסלמלו 5

 (ומב סלק  כ'ע) ., דעלג לש
 רמא רשא הפצמהו (טמ)

 סו 5 ומלעכ = קוספס .סרפמו .ןכ 5רקנ סמנו (0י : דע לג . דעלנ
 'וגו 'ס . רמלס פל ספפמ ימג לכקנ רסס ספלמסו ז .'ונו

 יססמ - לכ כמסס יפל ספלמ סמס 6רקנ סמלו (לי סיטפוס) דעלג ספ5מ 5 רכטי\ ס"מכ\ . דעלגס סב
 : םיככס ק6 לוכעק 06 ךיפיכו יניכ 'ס ףל' ולכסל
 םא > טנלפמ וס ווקונכ ספל .ססלכ ףס סימעפ 'כ

 ט'ע שוריפ
 רמאו (ומ) + דנאָטשב ןייַא ראפ טלעָמשָנ ףוא איז
 וטקל דְניִרֶפ עניי ּוצ טְנאָזִנ בלע מאָה ייִסֶאְל בקע
 איז וא פי יחקנ רַעְנייִטְש ףונ וצ טבל םיִנָבָא
 טֶכאַמְנ ָּבאָה ייז גוא לג ישעי רָנייש ןמּוננ ןֶּבאָה
 ןָטְראַה ןֶּבאָה איז נוא לג לע פ ולכאו ןָפּוהַא
 ןֶבְל טאָה ובל ול אָקנ זמ) : ןפוה םעְד ףוא ןַסַעְנִג
 ג דל א ב (אָתַָ ר ןפוה םעַד פרג א
 טה ל רפא (חמ) + דַעָלַג ןפּורָג םיִא טאָה בקע
 רעְר םּוַה ָךְניִבּו יִניִּב דע הוה לָגַה טֶגאַזְג םיִא אּצ ןֶבְל

 נא רִמ ו תודע ןייא ןייז לאָז = רַעָעִזאָד

 ".יתנב יתנב (ג) : וסער תפ 7 ו. התפב רב
 םיפטס סנופ ןסמ עוכמל \
 םיע ש ל

 :םאוְ) רַפ נוא הָפִצִמַהְי (טמ) : .דעְלנ ןמאָנ ןייז ןפּורנ

 לוו א רֶשָא הָפְצַמ טרָא סאד .ןַפּורְג ןעָמ טאָה
 כו יגיכ יי ףצי טגאָזג ןיִרְעָרְנַא םוצ טאַה רַעְנייַא
 רֶתְסנ יִּכ ריד ל גוא רימ כ ןשי ןגול ל לאֶז טאג

 א הנעת

 = :םֶנייַא ייונ עמ רע ערזגוא וא ןֶרָדְַא -
 = ּזָאְוהִעַו ןנעק טינ וז ריִמ ןלעוו ןְרֶדְנַא םעַד ןופ
 ךנומ םּורְד ןפאְרְמְש ןנעק לא ןרעדנא םֶד רֶנייַא
 ןטפשִמ לז רע א ןיודא רַפ חיבקה ןְבאַמ ריִמ
 2 םיִאָנִת איִד ףוא ןייז רבוע טעוו סאו םעְר
 5 ל טאָה םַאָר גוא נו : (ייס זְנּוא ןָשיונָצ זיא

 / -קיפטסענוה בוא יתונְב תֶא חַנִַת םָא טֶגאָזְג ןיילַא
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 שא 2 יו כ כ 3 ל

 אציו אל תישארב 0

 נִּב דע קא האר ונמע שיא
 | הנה בקעיל ןָבְלירְאְַו יז ניו
 רשֶא הבצמה הָּנהְו הזה לגה
 הוה לגה דע יו ָעַבויִניִּב יִתיִ
 רכעַא"אל יא" םִא הָבַצִמַה הדעו
 אלהַתא"ֶאְו הזה לגַהְיתַא ל א
 --תֶאְו הוה לָגְההתַא יִלֶא -
 יהלֶא 2 : : הָעָרְל תאָּוַה הָבְצְמַה
 וניניב וטפשי רוחנ יהלאו םהְרְבַא
 : חפּב בקעי עָבָשיו םֶהיִבַאיַהְלֶא

 < " םולקנוא
 דיִהָס יד אָרְמִיִמ יזח
 < .רמאו אנ : עב יניב
 .אָרינדאָה בקעל ןֶבְל
 . אָתְמִ אָהָו .ןיִדָה
 : ךָניִּו יניב .תִמיקא
 ןיִרָה אוג דיִהְס בנ
 םא אָתְמִמ < אד הס
 ּדָתְל רבא אְל אָנַא
 םָאְו ןיִדָה :אָרונה תי
 יִתְל רָּבַעִת אל תא
 תו ןיִדַה אָרוג תי
 : : שב אָדַה אָתְמְ
 " םַהָרְבַאְר החלא גנ
 ןנוד רוחה הלא

 לחְרְדְּב בל םייקו
 +. קָחְצי .יהּובַא הל - בקע חָּבְזיו ד קחי ויבָא

 אָתְסְכִנ בק לע סָבְְ דנ ההב
 ארוטב םיבשר .שוריפ

 ! סיב :הדי ומכ ןבל תצעב התוא הרי. כקעי יתפקז | , יתירי (אנ) : הברו הרפ .ץראב ברי ומכ , ךיתתנ הפוצ
 ישר םימבכח יתפש

 סוסכ סזכ סיכ לכו ופכ . יתירי .(סכ) : (וע למוו) ספ פ'3 ןכ וטרפ) 5%5 ןזכו קפס ןוכ) עפטמ ספד *כ ך
 ןוסלכ טמסמ ספ ילס ..ינא םא (כנ) : ןפס .סכוי סכ5מס סדע רמ5 ולסכ ץ"ימ וב יס רט ")3 טמסמ

 ןפכ * : וקסמכ י6טכ וניפו 'יפ זמ : 'וכו רוכע6 65 ונפש
 וינכ ספ י"ט טרפו = ויחלכ .בקעו רמלוו יכג ןמכ | י"םרפ

 (כ'כ) פדק ט .םהרבא והלא (ננ) : פוטמקרפפ רכוע סת .לכ5 לנוע
 קמ : חבז .בקעי .חבזיו (דנ) :לוס . םהיבא

 ט'ע .שוריפ
 גד בוא נוא יִתּונָּב לע םיִשָנ חַקְּת םִאְ רעָטְכַעָט עָניִמ

 ויִא רָטְבַעָט עָנייִמ ץוח ןֶמַעָנ רַעָּבייו ךאנ טסעוו
 ןדנאה רַפ טיִנ שָסְנַעָמ ןייק ךאָר זיא סע ונס שיא
 ןשיווצ ןֶּכאַמ ריִמ סאו ןרעָה לאְז רֶעזַא זנוא טימ
 תּודע ןייָא זיא טאָב עבו יניב דע םילא העָו הֶאְר יז

 ןֶבְל טָה מא ואנ : ריד ןָשינצ וא ריִמ ןשיווצ
 וא הגה ןפוה רֶד הוה לנגח ןונ הנח בקעיוצ טנא
 דָנאַטְִּב סֶד ּויִא םֶד נבו יִנַּב יִתיִרָ רֶשַא הָבָצַמַה ןוב

 יא סאו טֶסייַה סאָר .ןֶפְראַווְנ ּבאָה יא סא
 נוא ריִמ ןשיווצ תּודע ןייַא ןייז לאְז טְלעַמְשג ּבאָה
 לאָז ןיפיוה רַעְר חח לגה רע ובני : ריד ןעָשיונָצ

 רֶנאָטָשּב םאר נָוא הָבַצַמה הָדָעְ תודע ןייא ןייז :

 תֶא יא רובע ל יִנָא סָא תּודע ןייא ןויז ףוא לא :

 ופוליפו ילכד יסככד ספ דע (דכ ליעג) ופכ ח .למס
 ספפ 5 סערל .(כ'כ) . הערל : ילכד .יסכבד רסס דע

 והלא : לוס <רוהנ יהלאו :
 : ןפל .סעפ י וינסול | . ןיהאל =: סמפמ) סומסכ

 טיע שוריפ
 םֶר ריד וצ .ןֶאָפ רָּבִא טיָנ לאֶז יא זַא הז לנה
 < יח נוא רֶמיי וא ןפיוה םעָר ןופ רַמולַּכ ןפיוה
 ץטכעְלַש .ןופ העל ןיִראָפ רָּביִא טיִנ ףוא טֶסֶלאָ
 ןיראָט ןירדנא םֶד רָעַיא ןאָט ץיכעלש וצ רמו
 ָרחָס ראפ רעָבא ןונעמ רי רָּבַא טיִנ מ
 יתלאו םָהְרְבַא ןופ טאְנ רֶד יהא גנו + ןילְרְנאַה וצ
 ץֶלאָו יצעג טז רוחְנ ןופ טאְנ פא רֶר נוא
 : טאג פָא רנו םסהיִכָא יהא זנוא ןשיווצ ןיִטּפָשִמ
 נוא קת ייִבָא רַחפְּב בקע משי רָטאָּפ רעָייז ןופ
 = .רעָר זיא םאוָו טאג םֶדייַּב ןיראוושנ טה בקעי
 ו זיא ו רֶָמאָפ יי 0 טֶכְראָּפ
 באָשיִנ טאָה בקעי נוא רֶסְּב חב :קעי חכו דנ



 < םולקתא = סול
 יהְיחַאְל אָרְקּו אָרּוט

/ 

 ולכאו אָמחְל לַכיִמ

 : אָרּוטְּב ּותיִבּו אָמְחל

 אָרְפִּצּב ןָל סָדְקַאְו א
 ּהָתְנבְו יהונְבְלקַשְּפ
 כת לזו ןהתי ךיִרָבּ
 בקשו ב הראל -
 ועְרעְו הָחְרָאְל לזא

 : יד אָבָאְלמ . ב
 ןונזחרּכ בקע רַמָאְו ג

 יי סדק ןמ אְתיִרשמ

 אָרְתַאְראַמָש אָרְקּויִד
 פ פ פ : םִיָנְחַמ אוהה

 ןֶבֶל בשיו

 3 רבב .רנילמ מלאה םֶחְללֶכָאְל ויִחָאְל אָרְקו רהב

 9%( 7 ו א 2 ו רק 07

 % 4% ךליו םֶהְתֶא רבי ויתונבְלו וינבְל

 הלה בקעוו : + ומקמל
 : םיהלָא יכאלמ וברעַגּפיִו ּכְרדַל
 הגחמ .םָּאְרְרַשִאַּכ בלע מאו
 םיקפהיםש .אָרְקִינ הז םיִקְלֶא

 פ פפ : םינחמ אוהה
 < כס .תוקרכ כקפי ךפיו . סתנפ סערפו ערונפ קמרפ רסווס יפי ץיופ ו שפיו את

 א'מב אבוהו שובלב ראובמכ בקעי חרביו .ןיריטפמו ןמיס ם'ינחמ י'קלה ח'מס
 םירוטה לעב

 לעג .סיליימ סתופמ ןוקילטט |. סילסמ () + 3": = "ל
 :| סיל6%מ לקפי

 יישר
 9סימד) ומכ ב סחל יולק לכסמ כד לכ . םחל לכאל
 : ומסלכ ןע ספיקסנ (סי סימלו) ככ סמכ דכע (ס
 ןכפ לט סיכסלפ .. םיהלא יכאלמ וב וענפיו (כ)
 יקע . םינחמ (ג) :ןלסכ ותוולל וקסלקל .ומכ .20רש'
 ןלס לפו . כ"ע ומע .וסבט .ןכלנ סלוס 35 ל סמ

 : (פמוסנסו ר'כ) ותסכקל וסכב לסלפי
 אציו תשרפ תלסח

 : ויס םמע סיכ6)ַמ מ"ט כ"6- כעל ןסלקל | סנמס | יס ןמככ
 ט'ע שוריפ

 טיורָּב ןיִסָע .וצ סח לכל דָנייִרְפ עָנייז וצ ןפורג
 רֶהָּב וגיל טיִורְּב ןיסעְנג ןֶּבאַה יז נוא םֶחַל ּולְכאְַ

 : גְראָּב םעְר ףיוא טְגיִמְבַעָנְנ ןְּבאָה יוז נוא
 ןיא טרדעָפִג ךיז טָה ןבְל .נוא .רקובב ןבְל כשמו (₪)
 עָניִזּוצ טשּוקג טה רע וא וינכְל קשנו אירפ רד
 ןצ .נוא ויָתינְבְלְו ּףעְלְקיִנייַא עָנייַז עמ טֶניימ סר ןיז

 טָשְנעָבְג ייז טָה רע גוא סּחְע דרכנ רטכעמ עני
 ןייז רצ טֶרעקג רדווו ףיז מה בל נא ימיקפל בלש
 ןגְנאגנ זיא בקַעְי בוא .וכרבל לה בקמ (ב) : שָרֶא
 ןָּבאַָה יד .כוא .םיִללֶא יכצלמ יב שנ גַעוָנ ןייז :וצ

 טְּבייִבָש יישר . טאָנ ןופ םיִבְאְלַמ םיִא טְניִנעְנַ

 ןיגעקא ןמוקג םיִא ןנעָע למרי ץֶרָ ןופ ם

 ם'בשר שוריפ
 1 ךפע יבנא הנהו ביתכדכ ורמושל , וב ועגפיו (ב)

 םימכח יתפש
 ליע) 'ופ 5לד .5סו ווגככ סתסמ ססעט רפמו) .ךווט ןו6 ןפכד
 215 ןוטל וסט סינכ6 וטקל כקעו כמ5 לועלד )"ו לכס ומכ
 :וונב לע פ'כ) וסעמשמל סירס ןגיסס  סיטנ6) פוו5) ךויט ו
 'קו ל : פוטסכ סס) טמט ולסק רעכ לוכ6) "לכד פ'לכ כ
 8365 דחי ססיגט ויס )0 י"טריפ סידרווו סונוע וכג 6סו
 .בקעי .תלטיו פ"רכ  י"טרופט יִפ) סודכוי כ"קלו סלחפ סילוע
 למ ?םט סוכסנמס יסדוד פ'סד 5 טממ סיכ65 מ סיכפלמ
 לעכ ןככיע כקעו 555 י"5 יכמנמ ודכיט סדוק פולעל ימכ ופכ

 אציו תשרפ תלפח

 : ט"ע שוריפ
 בק מא (ג : לָאְרְשָי ץֶרָא ןייק םי ןיטיילּב וצ
 איז טָה רע וא כ רֶשּאּ טגאזנ טָה בקַעַי .נּוא
 טאָנ ןופ הָנְַמַא זיא שָר הו םיִלֶא הנח ןָהַעְזג
 - עָגִּבְלַעָו סֶר ןיְפּורְג טה רע וא אוהה םוקְמַה ם אָרְקְַ
 רָמּולְּב תונָמַמ איִוָוָצ שטייט זיא שָר םפ טרֶא
 אייז םאוו לאְרְשְי ץֶרֶא ןופ- נוא ץֶרָאְל הצּוה ןופ
 םירּוטה לעב רעָר . ןמוקנ ןינעקא .םיא ןנעַ
 תיא ןיִבאַמ םִיָנְחַמ ןופ תויְתוא איר טּבייִבָש
 איד .ןופ שָטייַט יא /שֶָד .יִכָאלמ בקע לג תולייח
 ָשע וצ ןקיש וצ םיכאְלִמ ןמונג בקע שה ןיִראש
 ג ןייטש טעט ה ,ְךָס רֶבעָרְנִ רעָר ןיא איוו ווא

 | 8 וסק
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2% 

 וקשי .םיִלָנ א יחְבְז םיִרָמְא םה הל הָלָּכ םיִשָהִח השעמ
 'ה םיכשמ .לָבו

 4 4% ב" ןמוס וקח אציו תרטפה
 " ותב ּת .איבנבו : רַמָש הָשאְב הָשאְּב לֶאְרְשַי רבע י ו םרֶא הָדש בקע חַרְבִ
 - יִמְדְו םירורמה סירא םועכה : רש איב םיִרָצְמַמ לֶאְרְשִתַא הוה 4
 / שאי לֶאְר ךָשיִב את אָשָנ תת ,םרפא רבב : וינדא ול ביש ותַפְרַחְו שוטי וילע
 טיבצע םָבְתַּ םפסכמ הָכממ "םהְל ושע יו אמחל ופסוי | ההע + תמו לעבב

 רקבְךנע ויה כל :ןו
 .ץֶרֶאַמ ל הלא ה החי כנא הָבְרֶאמ ןשעבו ןרגמ רפי ,ץמב ד

 ץֶרָמְּב ְךֶבְדִמּב ףיתעדו יִנָא דיִתְלַּב ןיא עישומו עדַת אל יִתְלּז - םיקלאו םָיִרְצַמ
 מ םהל יחאו : ינוחבש ןכהלע. סבל םריו .ועְבָש בש םַתיעְרמְּכ : תֶבּואְלִ

 / טע שוריפ |
 בקעו יוו טיִמָש אָציו הָשְרּפ ןופ הֶרּוטְּפַה רֶד ןיא
 םעְד טאַה רע .גּוא ךאלְמִא טימ טשְרַעָהיִ טַה
 וצ ָךיִא באה שר טאג טְנאָז ןָמּוקַנ ייּב "אל

 : ןאָטג ךיוא םיִא
 ןיפיולָטְנַא טֶפְראַרְּב טֶה בקע וא נּוא קי הַרְבַַ

 נּוא םֶרֶא דֶלַעָּפ םֶד .ופיויִפאלטנא רע זיא
 ןָטראָר .םיִא ּאָה יא יו לאו ָּךאָר טסיזונ ריִא
 ףוא ךויִא ךיִא לעוו ןייז םּורָּפ טעו ריא זא טיִהיִנ

 ןָבְל ייִּב טְניִרְג טָה בקעַי נוא לאְושָי דעו ןיטוה
 ב רע טֶה הָשא ןייא רַפ נוא הָשא ןויא רפ
 טאָה איִבְנַא ךרּוד וא איננו : ףאש יִר ןבְ יב
 נוא םִיָרְצְמ ןופ לָאְרְשַי יִד טֶכאַרְּבִג ףיוא טאָג
 ּזָא יונ טיִהָנ יראו יא טייז איִבְנ םֶד ףרּוד
 סירא סיְִכַה : םיִאיִבְנ יד ןופ ןיטעפש ריא טנעק
 ןופ סיורא טמּוק סאוו טבנ ןֶּב םעברי םאוָו סָד
 םיִאיִבנ יד הָזבמ זיא רע ןעָנְרעַצ טוט סיְרְּפָא
 םיִא וצ טעו שר םיִרודְמפ טאָג ןיא טשֶלעָ וא
 רפ טאה רע סוו טּולב ןייז גוא ימי רָמיִּב ןייז
 .ייז טאָה רֶע סוָו םֶר טימ לָאְרשי יד ןופ ןיִסאָנ
 סָר זיִא טְסְניִד ןעצטעְג רעד טיִמ ןגיִדְניִז טְבאַמְג
 טעוָ) שפי ייל ןננְרה יז .לאז רַע רָדיַא רע
 םיִא טעוָו רע רֶמולּ ןיטיירפָש רַפ םיִא ףוא טאָג
 טאָה רע סאוו הָפְח ןייז נוא ותפד ןיִפאְרְש
 טֶפאַרמָשִנ םיִא טה רע ּךְלְמַה המלש ןעווג הֶזבִמ
 םּוא םיִא וצ טאָנ ראַה ןייִזטַעוְו טייל לפ ןשיווצ
 ןיפארטש ףוא םיא רפ רֶד טעו רע רָמולָּכ ןירעק
 זָא סירפִא רגִכ :עַשְר רָסּורנִא ךאָד זיִא רֶע םּוראוו

 טעְרְג טאָה םֶיְרַּפָא ןופ סורא טמּוק סאו םְַבְ /
 סורג טיִמ ןעוָונ ךאְָד זיא תפל למה הָמלש ןגעק
 ְלָמ רָסּורְַא עו זיא המלש םּוראוו שינְרעָטיצ
 ןָשיווצ ןֶבּוה רַד ןְראונ זיא רע עונג הָכז רָע טה
 םשֶאְד .אישְנַ ןיִראוָוָג ויַא רֶע רֶמּולּב לר אד

 ט'ע שוריפ
 רַע טאָה הָלּודְג איד ןנירקג טאָה רֶע איוו לבב
 רַע זיִא םיִבָכּּ תדובע טניִדְג טה גּוא טְניִדְניזג
 אּוהָי ןופ דַניִזְג זוה ה דָנּוצַא נא הָּפִמ :ןֶּבְראָטשְנ
 גוא ןנידְניז וצ ןֶרעָמ ןעּומ גוא ןהענג םאד ןבאָה
 תַדּובָע עָניִסַאָגִ ל עָרְעייַז ןופ ךיז ןָכאמ ייז
 רַעְרְליִּב עָבְלַעְנַּא טלאטשג רָעייִז איוו םיִבָכּוּכ
 איִד ןָעּוט םירָמוא םָה וו וצ ןֶכאַמ סְרַטְסֶנייִמ סאו

 ןויא ןָטְכַעָש סאו יד פדא יחבי ןָנאֶז רקָש יִיִבְנ
 איר וצ ןוז ןייז טכעש םאוו רַעְר רָמולְּכ שָטְנַעַמ
 לאָזרַע טרעו) 1 רֶד וקשים םיִבָבּכ תַריבע
 ייז ןרעונ םורד וטל + רָּבלעַק עְנַעְדֶליִנ איִד ןישּוק
 איוטָא איוו וזא נוא ןקְלאווא איוו וזָא טְנַעָל ראַפ
 עוְועְלּפא יונ וזַא נוא קעווא יג איר רַד ןיָא טייג
 ןופ ניו ןקְראטשא ךרוד ןזאלבג קעווא טעו
 רַאָפ ָךיִנ טעו ור איוו וזַא וא רעש םַעְר
 ראָפ ריִא טעו ָךיג וזַא רָטְצְנעִּפ םעד ןופ טֶנִעְל
 טאג יד ןיִּב יא וא ףיללא יי יפע : ןירעוו טנעל
 נוא םִיְרְצִמ ןופ ןֶנוצְג סוא יַד באָה ךיא סאו
 אד םוראָו ןֶיו טי ּוטָסְרעְהְ רי 5 טאְנַא

 ןייא א וז אר רב רֶר א טועקנ ףיִד ּבאָה א
 רו ןיא רֶמולּב גנירלא וצ טֶסּולנ ןעַמ סו רָנאל
 באָה יָא וא ןעָניְִק טיִנ ראג ןעָמ ןעק רּבְרִ
 נע יי יונ יבש סָתיִַסְכ : טְניִניִנַּב גְניִדְלַא ךייא

 נוא טאו ןֶרא אייז ןנִעַ לש ץֶרָא ןייק ןָמּוקנ

 דא חד ץֶראה רָעיִנ גיִרְרַעָפאָה ןראּנ זיִא סע
 = .םּורְר לחש וכ הל יִהָאְ : ןיִסַעָג רפ ָךיִמ יו ןיִּבאָה

 - איוו א בייל ןייש איוו וזָא ןייז אייז וצ יא לע
 ןיגירק לאָז רע געוְנ םַעָר ףוא טקוק טֶרעְפְמַעְלַ
 לא ְךא נול אייז ףוא יא לע וא רש ןיִסע
 ןָניִנַעְנאַּב וז לע .ָךוא בכ שא ; ויריל רֶפ יז

 עניי ןופ פרא רפ ו ו יו יִרעָב ייפ אר
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 סש סלב בל רונָס עְרְקֶאְו לופש כְדּכ םֶשָּנַּפַא : רושָא ל .-. מנ ל

 עושי אופע ףכלמ יהא + ףרזעב יכרכ לארשי ךתתש :םע קב הדשה תיח
 א או יִפּב ל רו ירשו ףלמ ילהְנה תְרָמָא רשא יז טפו ףירעהל

 ןבדאוה ול ּואְבָי הָרְלי לב < : ותאָטַה ה הנופצ סי דש. .רורצ :ִתְרְבִב
 : 6% יהא ללא תוממ ספא לאש מוס ב רֶבָשִמְב ד מע 0 תב כמ

 טע שורופ
 -- טסייר וצ בוא דזייָּב רָעייַז רע זיא רד |

 רעייז ןופ גנוסילש רָפ סר ןסייר וצ לע יא נוא
 וזָא ןיִטְראְד ןיִסָע ףוא איי לַעוו ךיא גוא ץֶראַה
 םַעְר ןופ תּווַח איר הָדָשַה תיח טרעָּפְמַעְל ןייַא איוו
 אד לֶאְרְָי הְתְחש : ןטלאָפֶש וצ אוז לע דלעָפ
 אוד םּורָאו יִנ לארי ןיִבְראְר רפ ךיִר טֶסאָה
 ןייד ןיַא ררלב טנינעפשג רעריוו רימ ןיא טטאַה
 סע - ו רו ; : ןפלע ָה ריר .געְלָפ - רָפְלַעָה
 ייז באָה ףיא םִיִרְפֶא ןופ דָניִז יד ןדנובג ןייַא יא
 ייּב ןְֶראְּב רפ ןנעז ייז דע ערעייז ןעו למ טוֶנ

 לע ןיִרעָניווְנַא ןופ .גאייונ אי הדל ילְגָח ריִמ
 טיִנ זיִא סאו ןוז ןייִש זיא רָע ב אח םיִא וצ ןמוק
 טעו רע, םוָו טייצ ןייא ןמּוק טעונ םַע תל גולק
 סאו לוטש -ףאַרְּב םעַד ףוא | ןייִטשַּב ןיִנעְה טיִנ
 ןענאק טיִנ טעו רע רֶמּולְּ רעְדְניִק טניווָג ןעָמ
 יט םַדָפֶא לואש דימ ! תו וינערופ סאה ןייטש - א

 םנְִיִג ןופ בורג םעָ ןופ ןיזייל סוא איז געְְפ
 לַעוָו דָנּוצַא וא טוט מ ז ייל סוא יי געְלָּ 0
 ןויז ל וו א ןיִכְראַמְש ןיִלאָז איז זַא ןידייר ףי
 רתְפי פַחונ םָנֶהיִנ ןופ בורג ןיִא ןיקאָה פא .
 % ןפ 9 ראפ ןרעוו טעו ןקְנעַרַּב יניצמ
 עַד ףיא ןקנעַרּב טיִנ ףָיִמ לוו ףיא רַמּולּ ןגיא
 שח ןכ קא זיא רע איִרְפי יח ב אוה יִּכ זיּב
 שח רעייז ןעווג זיִא רע רַעְדיִרְּב עָעיַ
 טְניוו תרזמ ןייַא איוו קראטש זיא רע סאו למ

 טעוָו טניִדְניזג טאָה רַע זַא דנּוצָא ב

 א 5
 ףוא םַעַּכ ןיא יא ךְלְמַא וא לֶשְמ יִפ לע . (רגו לארי הבוש)

 רַחּוּב שמ זיא ןועוונ רֶרומ ןְּבאָה אייז ליוו הָניִדמ ןייז

 רַע גּוא ָךְלֶמ םעְד ראַפ ךיז ןיִלָמָש .אייז םיִצי למ םיִמָכָמ עסירנ

 זיִא דיִתָיַא זַא רעָבָא . לָחומ אייז יא גיא םיִנָּפ אָשינ איז א

 ּחְלְכ שד ראפ ןמוק טָשיִנ רע ןשק ןייִכְְו ינע ןייא טָרְכּו דָרומ
 ראָנ . ךֶלְמַה רעש םעָד ראָפ ןעייטש סאו םיִרְמּוש איִר רַעְּביִא

 לָהאָמְנְר טאַטָש ןייָו ךרוד טֶראָּפ "למ רעד זַא טפעְרְט סָע 8

 רַהאָי ץֶגאנַא וזָא . ָךֶלֶמ םּוצ הָשקַבַא ןנְנאל רעד דִיחָ רעְר ןעק

 לבת טיִנ דיִחָי תַלָפְּת ןייִא ןאק לעָמיִה ןיִא זיא הָני בש איִד זָא
 םיִּבִר תַלַפְּת ראנ הָלַפִת איִד בָּכַעְמ נעו םירמוש יִד ליו ןידעוו

 ראָפ ןַת אשיג ןנעו סא םיקיָרָצ איִד זיא איז ןָשיִוְָצ ליוו

 לָפָשַה םֶליע םעָד ףוא הָניִבש איָד אָד ויָא ת"ישע רַבָא . ת"ישה

 ןאָמ הָבושּת ךוא ריִחְיִא ןעק קיִסֶפִמ טשיִנ זיא הָצְיִחִמ ןייק גוא

 . הָבּושּת אּוט דיִחָי אּוד . ולֶאְרְשְי הבוש) קּוסָפ רד טגאָו פאָד

 ליי ְיְנועּב תלשכ יכו ריד ןיִעָל זיִא תיישה ןָנאְוו יב יי דַש
 ןיִא איוו טייצ יִרעְסִּב ןייק טֶשיִנ וטסאָה - תּוניִע םימ סיב אּוד

 :הָבּושָת יִמָי תָרָשָע

 םיִנְתוחְמ אייונצ וגו םיִרְבְד םכמע מ 'וגו לפרש הָבוש)

 טקי שנ 'טָח בוט סי ל ןקעְ ל ךז - נא איב רד
 רָטאָפ סָנְתְה שָד . ןתֶה םֶ ןיִטָּב ראָפ עָסאְראַקַא הָלַַ יִבַ . . -> + חט ראת 5- י

 ו +8 םסווינףאה רעַר ןיָא ןיועווג םשיִנ לַהאַמ ןייק ויָא ןוז רער זַא טסּווינ טאה

 רעָר םיִא טאָק ץֶרֶא .ךרֶר תיכָלִה .טָשיִנ טסייוו גוא דָמעְרפ
 איִרְפ רעָר ןיא ןֶתּוחְמ םעָד וצ ןָמּוק םעוו רע זא טְיְִֶלנ רָטאָפ
 . ףלעה טאג גאמ אייּב .ןגראמ מו: ןיגאז רע לאז
 1 ,ד ד ד - ול +: ד | < ל6 6 ד

 ןיוגַא ןיגאָו רָע לאו ןיינ קעוא םעט רע זַא . דֶניווא ןיסונ
 גאמ

 רֶד ןופ טאָנ ןופ טְניזא ןייג ףוא טעוו םָע יי םור
 עָנמְּוְיִר ןּופ תורָצוא עלא ןָּבּר קעונא טעונ רע ןנרְּ לאונק ןייז ןק קּורְס ןְבאַמ טעו רֶע נוא רָּבְרמ

 ניִנָעָפְשְג רָחיוו טאה איז נּוא טקעְלָפְנַ ןירעונ טעו) ןורמיש טאָמְש איר ירכוש סַשֶאָּפ 3 םיִלָב

 יתיר ןרַעוו "לאש וצ ןילעוו רערניק נילק עָרָעיז ןלאפ איי ןלעונ רֶרַעְְש ןיִמ טאג יא ןיַא

 : ןירעוו מלא וצ ןֶלַעוְו ןורמיש ןופ רעב עָנידְניִנאְרְט אי וא ל
 5 שנ תרה ןיִא .ןעמ טיפ לֶאְרְשְנ .הָביש ןופ ששיט סאד

 - רעקַהאָשֶש ןיימ ןָמּוק
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 . ו ל ְי
 יו ו יס 4-7

 6 " אש תרטפה 4
 : ישו אלו רו וניִתפָש םיִרָפ הָמְלשְנו בוטחחקו ]וע אשתדל ולאו ורְמָא הוה
 פרא :םוי םחרי ךירָשא ונידי השע מל ו הלא דוע רמאנ"אלו בָּבְַנ אל סוס לע
 23 2 השב חב לארשיל למכ היה :וגממ יפא בש יִּ הב םָבַהִא םֶתָביִשְמ
 ולָצב י כ דל םירו ודה תיזכ יהיו ויִתוקְנוי כלי : .ןונָבְלּכ וישרש
 יתינע נא םיפצע ל דוע הַמ םְִַפַא : ןונבל ןיוכ ורכז ןפגב יתרפו ד ד יחי

 7 -: ₪ רי

 .ּב סע דיו ב הלא ן ביו סֶכַח ימ + אָצְַ .ךירפ יס ער שור ינַא .ולושאו
 ד:

 לאושומ בבוכ ן
 פיִמ ָךייַא קנאַדַא . דֶנּוָנ טייז ןיִראָפ קעווַא םַעְד איב . גאס
 : - 10 - 1 + - ."ד צ- ד - .

 ּתְרזחְג ףיז רע טאָה וזַא .טייקסוג רעייא ראפ תִיָּב יָנָב רע

 ןנאָז וצ למ ןיִא ךיִלְְנייג ןיעַּג זיא סַע ןָנאּנ זיִּב לאָפ סא
 אּוצ ןמּוקג ןיירא זיא רע איוו . טסאפ סַע איוו טֶראָוו סעְכיִלַטיַא

 ןמיקנ ןינעק פחי יא" תיב יִנָב עצנאג סאדו ןקאומומוב
 מוג ףלעָה טאָג ןִמּוחמ ןיִגְראָמ סוג . ןַתֶח רעָד ןָא ךיָו טפוד
 הָבּוט איִד ראַפ ךייַא קנאַדָא . דָגָּנ םייז גאַמ ןיִטּוגָא דְניוואָּ
 רע .לייונ עָניִגייִא םאָד רעסייו רע טְנאָז םּורָא טונימ ןייא ןיָא
 טאָה רַע ןקאַרש רֶד ןראְָג זיִא ןמּוחמ רֶד .טְנאונ ןשוונ זיא

 ד צ ייצב צ . צץ. . ד ך ּצ, 1 < 5 .

 םייָהָא טקישְג פָא םֶהִא רע טאה ענּושמ זיא רַע וא ןהעזנ
 ש- | עי ל 7 2 + ד + 7ז . % י- :7-

 רּופיִּכ םּיִו הָנָשַה שאר טמּוק סע זַא א . םיִאָנִת איִד טיִמ
 ..הָבשְּפַה רֶדְפּכ טָשיִנ רע טוט הָבּושִּת ןאָט ליוו .רענייא זַא
 נוא . אָּבַהְל ףוא אָטַחַה תַביִזְע נוא רָבִש ףוא הָמֶרֶח רַעיִרַפ <

 א ץֶלַא טוט הָמּוש רעד ראָנ . הָלִיִחִמּו הָחיִלְס ףוא יּודיוו
 גוא אָטַה לע לאָמ יִלָא גּוא ןויצ ירעשו םיִלָהִּת ךסַא טנא םָנייַא

 אוצ ףראד ץעָמ וא איוו קּוסּפ רד טנאז . רדסֶא ןא ּונמָשא

 והקו ךאָנ רד  הָטְרָח ּבאָה גּוא הָשַעַמְּב ולֶאְרְשַי הבּוש; .ןאט

 ת"ישה טעָּב נוא הב רּוביִרַב הָדוְתַמ ךיז איז וא (םירבד םֶכַמַע

 : הָחיִלְסּו הָלְיַחְמ ףוא

 סּושפ שיא ןייא רשע ןייָא וגו םיקידצ 'וגו יי יכרד םיִרשִי יב

 בלא ןָייִרְג ןָא םיִא לאז רע זא שָמָש םעד מב טאָה

 ..- בל תישארב

 וינָפְל םיִכָאְלַמ בקעי חלשמ +
 הָצְרֶא ויהֶא ושע"לא :

 ם'בשר שוריפ
 רמאו םתוא הוצ .רמאל ם.יוא ובו בקעי הלשיו (ד)<

 ןיערוי אל םיחולשהו . ןורמאת הכ םה

 םימכח ותפש
 וינפל סיכ6פמ כקעי הלשיו פ"סו "9 .ןינפ) למ בילאד %-

 ועגפיו .ונויסד = תוקילטב . יפל כיתכר סו6 )"ר

 לארשו ילשמ
 ןורמאת הכ רמאָליוגוִחַא ָשַעַלאויִנפל םיִכָאלמ בקע הלשיו ="

 רוש יִל יהיו התע רע רח יתרג ןבל ם שעל ינוראל 0

 ןח אּוצַמְל ינודאל ריגַתְל הָחְלשאְ הת רבע ו ןאצ רופמנ |

 :םַב ושב םיעשּפ 5 וכלי [ טיקדצו הוהי יכרד םילשי
 דו:

 לארשימ בכוב
 לאו רֶפ םֶכאָנ איב םיִא אוצ ןָמּוק לאָז רע גוא גורַתַא ןייָא םיִמ

 םֶהיִא טעַוו רע נא םיעונענ יד טכאמ ןעמ ּוזַא איו) ןֶגְרְעָל םיִא

 פכאנ אייִּב רשוע םעד ּוצ ןמּוקג זיִא שמש רד . ךיֶלְרְע ןיִלאַצּב
 : יד ד שו" . 7- . ; עו

 בָלּול דַָד לוי םיִא ןינְרֶעָל וצ פאוו טיִמ טאַהיִג טָשיִנ רע טאַה

 ןייִא טימ 'םיִרעְְ םיִא רע םאה . לוש ןיִא ןעוונ יא גרְתְָו

 יצא ניל יז רע אה לב יי טי גוא קטש
 מת שמש רֶד לש ןיִא ןָמּוקְנ ויִא רשע רֶד איִרֶפ רֶד ןיָא טָכאַנ
 טָשיִנ רע טאָה :גּורְתַא םעד שימ בָלּול םעְר טְנֶנאָל רֶד םיִא

 .ראָנ ףינ טאָה רָע לייוו בָלּול םעֶד לאה עמ וזָא איוו םֶסּוויְנ
 גָא .בָלּול םעָד טיִמ טֶליִקאָשְג רע טאָה ןקעַטֶשַא טיִס טָניִרְעְלג

 ןייא ןיִראוננ זיא פאָרָא רָטעָלַב איִד םימ ןָמְלאַהְנ םיִא טאָה רע
 באָה ךיִא שמש םעד אוצ רע טנאָו .לוש ןיִא רטכעָלג סיר

 דונָּכ גיִשַמ ןעָמ זיא גת ןייא םיִמ בול - טיִמ זָא טָנייִמְ

 שֶמָש רעְד טְגאָז . ולב ןייא ןשְווג גישמ ךיא ּבאָה ףוס םּוצ
 טֶלאַה ןעָמ א ראָנ דובכא ראָּפ גורתאו בֶלּול רֶד זיִא תַמָאּב

 ראפ ןָטְלאַהְג םֶסאַה אּוד רַעְּבָא ףורָא "מלב איִד םִיִמ םיִא
 ןופ טשפ רעד דא סאד . הוב ןיִראָוְְנ ומב רעָּביִרְד םֶרעק
 םיִבּוטו םירשי ת"ישה יכרד ןנעז תמאב יי יִכְרַד םירשי יִּכי קּוסָּפ
 1 יז: 2 העוז %::".|!- י₪0 .> 4

 ךאַס וצ וזַא אי ןיִסיִוו ייז ליוו (םָב וכלי םיקידצו יִאנְּב ראָנ
 איָד "ַשָביִא | ןירעק איי ליוו (םָב ּולָשָּבי םיִעָשּופּו רַעָבֶא

 : >< לשכנ אייז ןירעוו תּוצְמּג הרה
 . ד :* ל | יש ( .ד

 םולקנוא

 ןידנזא בקע חלשו ד
 תוָל המר

 ארל יהזחא וע
 "רועשר | ו רועש

 ו - .םירומה קב
 יפנייק ןכפ .םיבכ יפייסמ פ'ע6 לפוטכ .יפלג ןככ ם
 "60 סקע ו = : תטמ ערס .

 שפמ א סמ . ו קעי חלשיו (ד)
 ףיעסט %- -- ר'כ)

 וישר |



 סולקנ

 : םודָא לקח לע 1 ]

 רֶמיִמל ןוהַת דיקפו ה
 ינבְרְל ןּורמיִת :ןִדְּ

 ךּדְבַע רַמָא ןנרּ
 תיִרָּד ןָבָל םע בקעי

 < ודת יל - ה ה
 םירומה לעב = ןירמחו |

 יט6 .למולכ סקפ דע כספו ימפ .סס5קו לוכ םונמס םעייקש
 םילנמ ל 'תו לככ 55 'ט ספפ וככשש ךפ לסחתס) 5
 וגטז ל"ק5ו םיטמס תומי ססכ יפסס 5 /63יַ] טיפל6 'סו
 תויסוס יסכג 6"ד . וסע לס 96 טופסנ ןומ כס סיפיטומ

  ף חס | > חלשה בל השארב |
 - םַתא וציו " : םודָא הרש ריעש
 דשעל ינראק ןורמאת חכ רמאל
 רַמֶא הב

 <: התַעְידִע רחְו יתתרכ + ןעג ג, תיראו

 945 חסק

 ןבְליסע
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 רוש

 בקעי ָךרְבע

 םיבשר שוריפ
 .יתרג ןבל םע :בקעי לש ותנאד
 ; חרב וליבשב בושחי אלש ימאו יבא
 בהאאו ומכ בקעי תא בהאו ומכ

 תוצמב תעדי רשאכ
 -רחאאו ומכ ,רחאו
 רחאו ., לכאו ןכו

 :סיומ ךדיפו 620 'סמכ | 'כ- . יתכג ::ודימפס) ידכ לכסו .סממ)מ לפכו ביר ₪6 ינ6ו יכנס ימפ 13 סיסס ןכל סע יפייסמ ירגמ

 :סילג וטענש יִנָככ סלג ךלת לע8 .לככ ךיתלמשנ .ככ. וחיטפס ס'פקסו ינוד6 16כק1 וטפמ כי בקפיט ליכסכ . ךטמ יחרנ יכ 5
 סלותכ ןיקסועט ללטסינו וסט לס וכטש 6וסש ףסויכ פל 635- סילס6 סינימ :כוכוס 53 . לוטמו רוש יל יסיו (61) : .הומּופַה ןיכ

 ישר /
 'ס כוקכס. סל ליטס .סקלסקכ ד"מל סכימלכ סכיס לכ
 55 ב כוטסו לפ יפיטענ 55 = , "תרג (ס) : ספוסכ
 יכרכט . ךיכ5 םוכרכ לע .יפו6 ונפל יסדכ .ךנוס לג
 יפכג .6'ד . וכ סמויקפנ 59 .ילסמ ךיק6ל - ליכג סוס
 ג'ילקו יתכג עסכס ןכ> סע למולכ ג"ילס שילטמינכ
 יהיו (ו) : סיערס ויסטממ יסדמל לו ג יפרמט סוס
 סמסמו סימעס לטמ יל רמס 0כ5 . רומחו רוש יל

 שע שוריפ
 ןיִא .פירֶא ה ריעש דנאל .םוצ רי הצד ושָע
 טאה רֶע נוא למאל סמי וצינ (ה) : םּודא ןּופ רֶלַעָּפ
 וזָא יִשְָל ינודאל ןורמאח הכ ןְגאֶז גצ א טפאָשָג אויז
 ב מש כ ושע וצ ראה ןיימ גצ ןגאָז ריָא לא
 יפרג ןבָל סל בקעו טכענק ןויד טָנאָזג טָה א בקע
 ךיִא נּוא מל רצ מאו טנאווג ףיא ּבאַָה ןבְל טוָמ
 יִתָרנ טּבייִרְש יישר . רַעְהַא זיָּב טמאָזְג ךיִמ ּבאָה
 בקש טאָה ווָא נוא דְגיִלָע נוא דִכַעְרּפ ןושֶל זיא
 נּוא ראָה ןייק ןֶרַאוַוְג טיב ןיִּב ךיא ןלופאָּב םיִא וצ

 טסייַה סאָר .רֶנַא ןעוְָג ןיִּב א ראָנ בּושָח ןייק
 ּוטָסְעהְג אָלִיִממ רֶטְיִלָע יי ףוא גוא רָרְמַעְרַּפַ
 סאו תוכְרְּב .איד ןֶנעְ ןופ ןְּבאַה טֶנייִפ טיָנ ףימ
 ןייז לאָז ּךִא טֶשֶמְנַָּבִג ףימ טאָה רַעָמאָפ מ
 ָךאְד זיִא סע סורא רֶדּורְּב עָנייִמ רָּביִא ראַהָא
 רַפ ויִא טַשְּפא אנ - ןֶראָווְג םָיוקַכ טיִָנ רָמ ןיא

 רַד ןיִא ןָא ןַפעְרְט יתר ןופ תוותוא איד ןֶדְנאַה
 טיִמ טרעְרֶנוה .סֶקעְז טָסייָה סאְר . גירת לאָא
 טיִמ ןֶלּופאַּב םיִא וצ רע טאָה ווא נוא ןֶהעָעייְִד
 באָה תּוצִמ גיירת איִד נוא טנא א באה ןָבָל

 טְגיִרעְלְג פא טיג ךיִמ באה ךיִא טיג טר
 רַפ אָרּוכ טיִנ יא ּבאָה סּורְד םישע

4% 

 ו 2
 ו :
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 םימכח יתפש

 רויפ סזכ ולמלנ סוככ סיככד דועו) 'ונו = סוס)5 יכסלמ וב
 + ללוס .ותרס5 ןכ) סע כ'נ6ד ב : (י'חנכו ן"רסעכז ס"נב
 31 ךוכ5/ ךסו6 = ךכוכד 5סד .י) )וכי ספ6 ןילו למונכ ב
 יתמווק ו 326 דוכפ כטלכ סוסוכ קוד = ונויס סוקמ ךככס
 חפססכ "5 מכ ל"קט יפ) ל"ב 'ופ ל"טרספו .  סכותס לכ 6
 :'פפ ןוחתפ עטר ופופ ול סיסי .סזכ סכרדס 'וכו כט וקוסענ 6)
 תופמ תמויק 55 ולדוכ ךכ תומווקמ תוכרככ ןו6 כ"6 רפול
 ג"וכפ לכ: כמ ןקכ וגו דירת רט5כ סיסו ךכ .סייק) 3 יו

 לארשי ילשמ
 "תּומָהְּב ןופ הָנָּהַמ ןייַא םיִחּולָש טיִמ טקיִשִג םאָה בקע יניב

 ָא איוו טאָה וא . ןָסָּב רָביִא םיִא לאז רע וָשָע רֶדורַּב ןייז וצ

 באָה ךיִא . וָשָע ראַה ןיימ אּוצ ןיִנאָז וזַא טֶלאָז ריִא טֶגאנ

 נא . צא ּיָּב טֶמוז ראָּפ ךיִמ ּבאָה וא ןָל טיִמ טאו

 = "ןטסניד גוא טֶכענק שמ ףאש וא ןֶלזייַא וא ןיסקַא באה ךיָא

 = שָניִפִנ לא ףיַא ראַה ןיימ אוצ ןֶנאָז אוצ םאָד קיש יא נוא
 טאָה בקעי ןיִנעֶרפ םיִשרפִמ איִד . ןנּוא עניי ןיִא טֶּפאָשָביל
 יז זָנורְב םיִנ לאז רַע זַא ןיטעב רַביִא םיִא וָשָע אוצ טקישנ
 ל 2 6 כ ל. ב

 | יא טָשסנָּבנ םיִא טאָה רָמאָּפ רד סאוו םעד ראָפ םִיִא ףוא

 .ףאש וא ןלְייַא םימ ןיסקַא םאה רע זַא עידומ אנ םיִא רע
 יא ןייז אנקמ רעמ אנ ךיז רע טעוו ןיטסניד נוא טכענק טימ

 | % ל ₪ ד . ד ד 85 הולנ %

 ימעָה רע םּוראוָ) ןייז זנורב -רהעָמ םיִא ףוא טעו נוא יא
 רעְר סאוָו חַָכרְב רֶד ןופ ןָמּוקָנ םיִא זיָא סטּוג ליִפ א העז
 :ףאנ איִד ןרְפִנְפ ראפ אוצ ראנ טשְנָבְג םיָא טאָה רָמאָּפ
 יאָד זיא טאָנ אייב זַא ןופ רד טסּומַשְנ רֶעְיִרַפ ןוש ריִמ ןיבאה
 : הָמְחְנַה ןייא :גוא סָנ יִּפ ל זיִא .הָנָחְִה ןייָא תונָהְנַה אייוצ

 :עַבָסַה .ךְרָב ןופ הָנְהְנַה רֶד טיִמ נוא . עבה ךֶרֶד יִפ לע זיא
 =םיִא פאָה רע רדייא םהְרבַא טיִמ ןעווג גַהונ ךיז טאָג םאה
 . ד דז- . צי 7. . 0 ד

 | ה | הָנַהְנה | רֶד ה טימ נוא לּכַּב הָכְרְב רֶר טִמ טַשַטְנעְבְ

 -רֶדִיִוו נוא בק אוצ קחצי נוא קָהְצַי אוצ טשמְנעְבִג םֶהְרְבַא

 = אי ייל םינ נעו תוגהְנַה ידייב איד א ןייטש ראפ רמאָל
 :1יא לאמא םיפ ןיקילנב םיִנ קמ ןאק ִבָמ יּפ לע ןופ הָגַהְנה
 . :טלשמ לא יל פרג סרג גאְכ אייויצ ןיא רד אַ יי

 קרש רימ רצ ןעוננ זיא סע נוא ל ימכ 0 : ריד
 2 ב

5% 



 2-2 בל תישארב 6

 הָחפשו .דָבְעַו .ןאצ .רומחו רוש
 "אצל ינדאל דיגהְל הָחְלָשֶאְ

 ח טה .ובשו ' + נע
 ףיחַא"לָא ונאָּב רמאל בקעי"לא
 ףלה םגו ושעזהלֶא

 םי'בשר שוריפ
 . ושע לא ךיחא לא ונאב (ו) : דוסי לש ףלא ןורפח
 ךותמ אוהו חנה םגו תרטא רשאכ וינעב ןח תאצמו

 םימכח יתפש

 ןפויוסט רמו 'ך : 'וכ יפיסענ 55 כ"פע6]| יפרמט פוש
 רמ6 6רקיעמ כ"ד ןכ6ס ןמ ןינוונט פ"עס ןרפס ןפ ונס
 כומסו וכ וכ יסוו כמלכדסו תוכככס ומויקתנ 6לכ ועידוסל יפרג
 607 רוט סככס .סילווט לע למול סדפ :ָכ ךרדכ 'ופס כ"עו
 רפ6כ .ויככדכ .ןכקס 65מי יכס סנסמס ספוק לכ ןנלוד סיל םלכ
 פ"פ6 סול ק'סד ?'+ ליעלד 6"ד יפנו | ..דקמ רוכ :י) יסוו
 וכסס יכ6 סכרכ .יכ סמויקתנ 65 ןוודפ ופרפס תולמ ג"ורסס
 פוסט וכ5 תכככ רסס יתנכק 69ו\ .רומסו רוכ 696 יל ןיס
 פוס .סלד ה : *'קו ךממ כו ונס ןוס ןכלו ןכסס יממטמ
 "וכו וכ וסוו = יקלג ןכ) סע 19 דיגסל סז ליכשכ ןל פלוס
 עודוס) םרפמ ןכל ינמטטי -.6לש 696 :ןמ ם605מ) סכס פ6וס

 1% אש "צב
 "האוהל תיחלשּוןהמַאְ
 .אָחָבְשַאְל = ינוברל

 "ובתו :ָניעְּ ןימחה רו
 בקש תַוְל אדא 5 - אֶל

 תל אָנִתַא רַמיִמְ
 ףאו ישע ע תול ףּוחא

 עָּבְראְו ךָממְַקְל יִתְ ףתאְרקל
 האמ 5 - עבראו

 םירוטה לעב
 דנמס 'נכ . רוס יג : סוטרדמ יסככ כקפי לוק לוקס סייקל
 ולכסקיס וכ יא . לוכ י5 יסח . ףסמ ןלק "נב רוכ < .ףסמ

 יישר
 ףוש : ןכ6ס ד ןמ ל סימפס ןמ 65 סנופ וז ןכסס
 .\לוט סנכְס סילוט לע לפו) ןכ6 ךכד . רומחו
 .למו6 וגיסו לונגכסק לק סללכ וכוכסל פוס סדס
 . ינודאל דיגהל .ההלשאו : סינוגכסס וללק
 . ךיניעב ןח  אוצמל : ךימ6 פכ ספ ה עידוסל
 לא ונאב (1) -: ךסכסל טקכמו .ךמע סלט .ינלפ
 סוס לכס .לוס יקל לפוס  סייסט . ושע לא ךיחא

 סדגס) ןוס 607 56. סז) סו לע יפק  ימג .ךיניפכ - ןמ 55מ כ'5
 . ךוניעכ ןמ כ"ג ₪506 .תפובו ךג דכעקססכ ךיל5 כ ינלס

 סוסי סוכו 'וכו 5כ .ונפס .כמו) 535 יוגו ריגס) כ'ס6 כיפכד .וספ ןוכמ6מ סכ סנממ)  כמ6 5לסו ל"קד כקכ ל'טרספו

 לארשי ילשמ
 הנה יִרָּבָא טקְילגב רֶעְרְכ םּוהָא ייצא ןוא יב רסָרְג רש
 ןיי זיא סָע הָעָש ןייָא ןיַא ןֶרוו ךילקילג ןעמ ןאק סָנ יִּפ לַע ןופ

 ןיָא םייָה רֶד ןופ קא יז טאל ןאַמ םּורָא ןייִא עוו לָשָמ
 םייָהָא טֶמּוק וא ראָי יִכיִלְִע יז טמוז ראָּפ גוא רֶדְנָל יטייונ
 הָחָלַצַה יִד םיִא זיִא סָּתְסַה ןִמ רֶעָשְמ וז ןעָמ זיִא דלג ליפ פיש
 אוצ טאָה נוא טלידְנאַהיִ טאָה רע עַבְטַה ףרד יִּפ לע ןָטּוקְב

 םאה רע רדָא רשוע ןייא ןיִראַוָוָנ זיִא רע זיִּב טקילגנ ָךיִלסוָּב
 ד 0 4 - * ה צ* . צ כ * וירי 1 *

 סאְד טְנייִלַג דְנאָנ אוצ םאָה וא םניד ראַפ רע טאָה טעּבְרַאיג
 נוא טייִצ עצרוקַא ןיִא םיִיָהָא םמוק ןאַמּורֶא רַד ןעו) רַבָא דלג =

 =* ושי ושי = . ש ₪ , דע ד .*' - לד ו ש

 טאָה םָתְסַה ןֶמ רעשמ יו ןעָמ זיִא רֶלעָנ ָךאַסַא םייִהַא טָנְנעְרְּב
 . הָשיִצִמ ןיי ןָנּופנ םאָה רע ונייה םָנ יִּפ לע טקיִלְנַּב טאג םיא

 ראָי ליִפ ךיז םמוז ראַפ ןאָמּורָא רֶד זַא ךיז טפעְרְמ סע ןעוו רבא

 טאָנ נּוא ןמּוק אוצ םייִהָא סיפע םיִמ הָמּורּפ ןייק שיִנ טאָה נּוא

 תורישע סעד טיִמ םייהָא םמוק גוא סָנ יִּפ לַע טקיִלְנִּב םיָא פה

 טריִפְג םיִא םיִמ ָךיַו םאָה סע וזַא איוו םיִנ םפייוו רייק ליוו

 פָאָנ םיִא טאָה םַתְסַה ןמ רעשמ ךיז עמ זיא טיי איד ראָנ

 טאה רע רֶדָא טָליִדְנאַהיִנ טאָק רע עַבָמַה ךְרֶה יִפ לע ןיִפְלאָהְנ

 זמ "לג סאד מק ןופ דָד םיָא זיִא םייִצ איִד ראָנ טעָבְרַאיִנ
 פאָה רע סאָוו טיי יִצְנאָנ איִד וא תָמָא םעָד ןיֶלייצ רד איז רש

 טאָנ ראְנ טניִד ראָפ ינ ראָנ רע טאָה טמוז ראָפ טָראָד ךז 7
 ןאס םינ ןלאז ןשטנקמ ירדגא ידכ סָנ יִפ לע ןיִפְלאהְנ םָא אה ה
 ד ש 0."ך וז [ןי+ ידנ- + + - -!ויג זי ל % = 227

 ףוא םייָה איִד ןיואָל ראפ ןיִלאָו גוא ןאָסְנ םאָק רע אר; ₪ =
 םעֶר ףוא ןיזאְל ראפ מיָנ דיו ןיֶלאז איי] םסיומוא טי באל

 בקעו םיִמ תֶא יִכיִלְסְַנ םאָר ןאָבינ םא םאָה פאג פא 5%

 ט"ע שוריפ
 נָגא הָחְפשָו רב ףאָש ואצ לָזייָא ןייַא נוא םקָא ןייַא
 טּבייִרָש יישר :,דייִמ טֶסְניִדַא נוא טֶכעְנָקַא
 לַּפ גיא ןסְקֶא ליִּפ טאַהיִג ףאר טאה רָע עָשֶמאָח
 ףוא ןֶנאָז לאו ןעָמ זַא יא רֶדַס רַעָר ראָנ ןֶלוייא
 איב טְנאָז רַעְנייַא איוו וזא םקא ןייַא ןסקא למ
 איִרטיִנ טגאָז נוא טייִרקנ ןאָה רַעְד טאָה טָכאָנ
 םיִא וצ רע טאָה ּזָא נוא . טיירקנ ןֶּבאַה רַעְנעָה
 לאז טאג טשַטְנַעָּבִנ ךיִמ טאַה רָטאָפ ןיימ ןֶלּופאַּ
 ןופ נוא לעָמיִה םַעָר ןופ איומ רער ןופ ןּבַעָנ רימ
 טיִנ ויִא םאָר נּוא דִרָע רַעָד ןופ טייקיטעָפ םִעְר
 ףאד ּויִא . דרע רעָד ןופ טיִנ גּוא לָמיִה םִעָד ןופ
 םיּוקְמ טיִנ ריִמ ןיא רעָטאָפ ןיימ ןופ הֶכְרֶּב איר
 -רַפ ןֶּבאָה דְניִּפ טיִנ ךיִכ ּוטְסְרעָהְג סורר ןראונ
 טקיִשַנ ּבאַה ּףיִא נוא ינודאל דיגהל הָחְלשֶאְו תוכְרָב יד

 מ אצמל ריִד וצ םוק ףיִא וא ראה ןיימ ּוצ ןֶנאָז וצ
 םולְש ןיִּב ךיִא ד ןנוא עָנייִר ןיא ןח יפנו דע
 יבישיו () :טָפאָשְּביִל ןייד גאל רַפ וא ריִד טיִמ
 ףיו ןיִּבאָה םיחולש איִר וא .רמאל בקע לֶא םיִ ְלַמַה

 םיִא אּוצ ןיֶּבאָה נוא למ אוצ טֶרעְקְג רַעְריוְו
 .. ןמוסנ נעו רימ יש 40 לי ל ּונאָּג דזַא טְגאָזג

4 * 0" 



 טלקנא

 אד בקו ל |
 תי גילו חל תשע

 05: אָלְמְב רות ית
 םילמנחו + רקָּבה רַמָאַו : ןירשמ ןיִרְתְל חל

 תחרה ₪8
 אָמיִרְשַמְל
 .₪ ילנה ל ומ ו ריו דלפ כקפי ליוו אה "הנהמזו יל

 םירוטה ל לעב
 . כקפי 651 (ם) = ::וידמי לוסטסז 2 לומססו לוטפ ססע
 טלוכ סייקפיס 585 ןכ6ס -כפעל ךפלז .סיס\ ו כמשכש פ"עס

 2% ו / יי ו

 0 - = חלשיו בל תישארב

 = אחיו " :ומע שיא תוטְמדעָבְרַאְו :
 .יתֶא ץחיו ול רצו דָאְמ בסלעי

 .דתֶאְו ןאַצה"תַאְו ותאדרָשֶא טעה 0 תה הע יד אפ

 ובלב חמשו ךארו ךתארקל אצוי אוה

 , 7 טסק

 , -תונחמ .ינשל
 דנחמה"לֶא ושע אובידםא רמי -

  תתא ה

 ם'בשר שוריפ
 ץבראו ךתארקל ךלוה .ךתוא ותבהאבו .ךתאיבב חמשש
 חכת םג ןכו , וטושפ רקיע והז . ךדובכל ומע שיא תואמ

 . בקע ארויו (ה) :
 תרזממ . רציו : הערל אלא הבוטל ושע תבשחמש ןיטאה אל אוה ץוווכתמ ודובכל יכ םיחולשל הארהש י"פעא ובלב

 יישר
 :(ם'ע 'פ ר'3) וססנםכ ומדוע \ עסבס וכעכ ךמפ גס
 (קמוסנפו ל'5) גלכי ץ למפ סלייו ..רציו :ארויו (ס)
 סמ 6'ט) . סיכסס ה ק5 וס גולסו .ס6 5 לפי
 יקכזפב ל םולמס  םופכיג .דועו סילק6 86 .גולסי
 .והבהו אה .הנחמה (ט) : (ססינוכט שכפסס

 ךכל .ןוטטס רק סס) סנ סכוטס 5 וכיססקכ 336 ןוטל) .רפות תוטע) ססל 6 8ןס כ"י

 םימכח יתפש

 מיטב סי5כ ןו סוופ> סיקלוטטכ 5" ךרדס יפ) ןק תופונע יג
 : ךמע סנס ונפש רָבַעַּכ 6 ימלעב = כ"ג ב ונס 6
 ספרופמס וסע 6 5 ל 55 ול ןיס 5)סו כ"כ -.וכע כ'ל6ד ך
 ךוס5 וסע 35 ונ6ַב ליס ד ל"יעו , ס"6כ עטרס  תינכתב
 וסל וטע 55 'פס .םלקתב בות ד .ומכ .וטע 5 ךיסס )6 לו
 ןטעפ ונוד5) בפ סמ) .כ'סו "5 56 36 'יפ ל"סרספו "קו

 .- ק'ג ז .: ל"כע "וכו קדקד
 וכני מכ ₪ ןובדסנסו 'ד תוכרכ) 5רמגכ 'ופ .כככ תפוס סמד6ס 56 ךיפוכיקסו ויכ6 שוכפ ות5כ ס'כקס וסיעבס רככ
 8 וסוכוס 1 והיטבס .5 לכ י'6 ל5 .וסוכס) רמולכ ס6וס סמד6ס 36 ךיקוכיטס) 835 .ספוס 5) סקטכססד ל"ועו .. 8עסס
 כסומ סוסש' יפכ כפווכ רעעוו קמלוו וטע ק5 גולסי 5מס 5כי סוס כקעיד ל"י [ך : (י'מו 6'גו ן"לסו ס'סרסכ 'עו) ויכ6 וכ

 ט'ע שוריפ
 ד טְנאָזְג םיִא ּוצ ןֶּבאָה גוא וָשע וצ רֶרּורְּב ןייד

 ויא רע רָּבִמ רֶרְורְּב ןייִר זיא רֶע טְנאָמ שאה
 ףוא ךאָנ טֶה רַע וָשע איוו זא גַהְונ ריָד טיט יז
 ףיוא בוא קארל רלוה פנו טפאש שְנייַפ סורג ריר
 רָפ .נוא יט שיא תואמ נא ריִד ןינעק טיי רַע
 דואַמ כקעי ארי (ת) : םיא טימ ןנַעָז ןאמ טֶרַעָדְנּוה
 סע  נּוא ל רָצִיִנ ןיִטְבְראָפיִנג רָעַייִז בקעי ָךיִז שאה
 טָה בקַעָי .טָּבייִבָש יישר .ןאָטְנ קְנאַּב םיִא טֶה

 ןירעונ נמי רע :טַעְנ מא ןטְבְאפִג ךיז
 ןנֶנְרַה טעוו רע וא ןאָטְנ קְנאַּב םיִא טָהַסְע נא
 טליימ וצ טָה רַע נא ותא רש8 פנֶה תֶא ץפנ עָרָדְנַא
 ור גוא רק תזה תש םַא טיִמ וו קֶלאָפ םֶר
 ינשל ןלמעמ יד .נוא םיִלַמהְ רַעָרְניִר יד נגא ףאש

 טָח רע ,נוא רפאנ (מ) : ןיִראָש אייווָצ ףוא תינממ
 ושַע וא והָבִהְו תחַאָה הָנְחַמִמ לֶא וש אבי סא םָנאָזב

 ןיִנאָלֶש םיִא טַעוְו נּוא הָנֶחִמ ןייא וצ ןֶמּוק שעונ
 רָביִא איִד ןייז טעו המלל ל הָנְחַמַה הָיָה

 םּוראונ רָמּולְּב גּוניִרטְנַא וצ הָנְחַמ עילי
 ישר . ןיִטְלאַה הפ םִיִא טיִמ

 לארשי ילשמ
 זיא גוא ראָי :גיִצְנאווצ טמאָז ראפ ןֶבְל אייַּב יז טאָה רע ךיא

 א גוא תומהֶּב וא ףאש םיִמ תוריִשָע פור טימ ןָנְנאָנְג סורא

 רָד םיִא ןיִא ָךיז םאָה תּוריִשָע םעד ןופ ןיִראַוְוְג ראו זיִא ישע
 דשיש ןייָא רֶפ סאו טָהִָז רַע לייונ רעירפ ןופ הָאְנָש איִד טקעוו

 סשְמְנַעְבְג םיִא טָה רַטאָפ רד סאוַו םעַד ךרוד ןיִראְווְנ זיא בקעי
 ו ו ד ּצ ד : ='ד: ל 3-

 ראָנ זיִא בקע ןופ הָָיִצַה איִד ןעְויִג שיָנ זיִא תָמא ןיָא רָּבִא
 יהלא ילולג ןָבָל אוצ טגאָזְג םאָה בקעי או ּוזַא סָנ יִפ לע עו

 ץימ ןופ טאג רד סיִנ ןעוו ,יִגְקִחְלש סקיר הת יִּכ ירזעב יִבֶא
 - שת, ש וש צי ₪* .לל * ן: .דד

 קעווא ןעווג ךיִמ וטְכְלאָו ףליה יס ןיִא ןייז ריִמ לאָז רָמאָּפ
 סב ִפ לעראָנ ןעֶוונ תירישע סאד ףי ויִא ריד ןופ גייל טקיִשְנ
 הָחָלַצַה איִד זַא ושִע אוצ ןייז עירומ טָפְראַרְּב בקָעָו םאָה םּורְד

 םעד ןפ תווכָרּב איר ךְרּוד עפה רד יִפ לע ןעוְינ טיִנ זיא
 זוא רע רי ליפ איוו היאָרהו סנ יִפ לע עונג זיא סע ראָנ רָמאּפ

 בקע םאָה סָר ןוא םאַהיִנ יִנ ראָנ רע פאָק ןֶבָל איִיְב ןעוונ
 פנאווג באה ךיא (הּתַע דע רַחֶאְו יתרג ןכל םעי ושע וצ ןיִלּופאַּב
 0 5 ז 2 ד יקר יב 4 ה קש 0 -

 נג זיא פע גוא טרדְנּוצָא זיִּב טָמאָזִג ףיִמ באה נוא ןַבְל םיִמ

 ןיְקָא באָת ךיִא פאָיו סאָד ראָנ (רומַחְו רוש יל יִהְיַוו טסיזמּוא
 וטסלאז םורה סָג יִפ לע ראָנ זיא פע םציִא ןופ זיא ןיִלְזיַא םיִמ

 םֶח רָמאָפ רד סמ תוכרְב איר ראפ ןייז דוב טי ריִמ ףוא
 : : טשָטְנַבְ ךיִמ

 יש ראָפ טאַהיִנ אמ ריו טאַה בקע \דואמ בקעי איזו)
 .קפ א סמק וש וא ןקעוג םאָה בקעי טָנאָו שרַדַ רד

 = = :הָלפִת טאָה נוא טאג אוצ ןנוא איר ןב

 2 םעב רע דא וג היפבמ םיא
 ? % ב 0 .

 הג ףוא רע טאָה ןיטייונ
 םאָה טאָג נּוא ןאָסְנ
 ד ד 0%



 יל

 בל חלשיו תישארב = 8

 היה והכה  תחּפַה
 : הטילפל ראשנה
 י% םּוש .יִלֶא -רָמאָה .:הָוהְי קחצי
 . 95 ןירדכנס כנחפס טיפו א"ר

 םיכשה שוריפ
 : ללק ןמ , התרבג לקתו אוה ןכו . םינידמה .תא רזרצ
 םיקוחר ויהש . הטילפל (ט) : השמ הצח רשא ןמ .ץחר
 הנחמה :וחרכי תונערופ. וארי םאו הזמ הז תונחמה

 : הנחמ ילע הנחת םא ביתכדכ אוה חבקנ ןושל . תתאה

 םימכה יתפש :
 כקעו ת6 ללקיו קק)י וניעכ וסע סיס תוכטכ תקזמכ 5 ומעל
 פ6 גוכסי מק סרי סיס 62 י6דו כקעיד ל"+ נ"6 , 5מזמנמ
 6ריפמ סיס כקעיס 606 וגרס) סכפס ךנכס) 5כ0 ל"'קד ופע
 6 גוכסל ו6כ 6 סס לופו וסע לם סיטנ6 וס גוכסי ממ
 כקפי 6 גוכס) 52 וסט קכ כקעי לס סימנפ 505 כקמ+
 לכו כקמי )ש ויטנ6 כמ6 ןיפדוכ ויס וסע לש ויטנ6ס ס'עסו
 לוכי 05 מ'מ ףדוכ לש וטפנכ ףדכנס 96 )י5ס) ןמינ 6
 5מ₪ 5בי סוס כקפיו וולט גרס) וגרסו וירכסמ דחלכ 5
 לופסכ וכו סיסמ פ"ט6  סמהלמס לוכלכ כמ ןקוס גורס
 גרסו 655 כקעו 6רי סמ) סיסקמ | םי , ססוככיפספמ 3
 דועו יס וגדוע סיס קסניו 'וגו 336 ימי וכרקי רמ5 וסע 01
 וסגלסיו כקעי למס ףודכוט וסול5 ק6 םלפ ךפוס תוטקסכ םי
 ןמז לכ לכ6 'וגו 335 ימי וכרקו וטע רמסס סמט ספרנ ןלל
 95 קחלי 56 סיסיפכ ונויכ וסגרסי 5) ימ ויכ5 סוסיט
 ס5 יכ נ'כ מ : (י'מכ ןיופ) וסגכסו רת6 סוקמכ סוסוסכ
 ל'ברסמו . טכמסכ סוונפ סנממ) וקנפ סיסי וקדוכ יז6 ןמט
 עמטמ .סיסו כוקכו 1לו5 כיקכ 5)-מ קדקדמד .ס6רנ כסכ
 'ג5 ומנפ ןיקתסכ םכדס סווק) ודכ קדקדמ סז )כו כ'עכד

 לארשי ילשמ
 זיא ןיְנָע רד ראָנ הָאיִלְּפַא זיא שרְרְמ םעָד ןופ דייר אד ןיִפְלַה
 וסיִנּבל ןָמיִס תּובָא יִשְעַמו םֶנאָזְג ןיִבאַה םיִמְכְח יִרזנוא - וא

 ןמיִסַא סאָד זיא תובָא איד טימ םּוט םאָג סאוָו םיִשְפִמ אד

 טאָה סע ץֶכעָלשָא ראָפ םאוְנ םּוראוָו תורּודְל רֶדְניִק איד אּוצ

 טעו תורודל דא ןמיִסַא ןעווג יא ןרעָסְלע יִרזנּוא אוצ ןיפאְרְמג
 טעוו םאָנ גוא ןיפעְרס ץֶכעָלָשַא זָא ךוא רֶדְניִק עָרעייז אּוצ יז

 זיִא סע וְרְְסְלִע איִד ןיִפְלאַהְנ םאָה רַע איוו וא ןיִפְלעָה אויז
 גוא ןיִשְמְנעִמ עקנארק ליִפ ווג זיא טאָסש ןייא ןיא לָשַמַא
 טאָמְש רד ןופ רש רד נוא ןתווג םינ טראד זיא אפור ןייק

 ךיז אייָב םאָהיִנ טאָה נוא טאָמְש עַרְדְנִא יא ןיַא יס זיא
 נוא טאָמש רֶד ןופ םייוו ץנאָג ןעווג זיא סע ראָנ אפור ןייא

 בּושָחַא עָווג זיא רע סאוו שטנעמ ןייִא ןעווג זיִא םאמש רד ןיא
 םעי ןיִעוו םיִנייז ןופ זָא טנא רש רד םאָה רַש םעָד איב

 קנארק םיִנ רָבָא זיא שַמְנַמ רֶד ראָנ אפור םעְד ןקיש רֶע

 אייוו פאק רד ןבוהג א שסֶנעַמ םעְד םאַה םויה יהיו . עונג

 הָאּופרַא ןמוקב םנאקנ ךוא םאמש ןיא ךיז טלאוו דע ןאמ אּוצ
 ד ויין וצ 1 ו ד . . )ה ' ₪ ד :

 . 5 . 4 ₪ צ" לג . 4-1 ₪ אייו ךיילג ןכאַט ךיז לאז רע זַא ווג בשיס ךיז טאָה רע דאָב

 אּוצ וא ןָצְכְַרְק אוצ ןֶבִיהְג ןֶא טאָה נוא קֶנאָרְה םּונ זיא רֶש
 םע ןיקיש םיִא לא רָע רש סּצ ןיקיש יג לאו ןעס זצ ןשירש = 0 "רי .

 וי ךאָד ןבאַה אייז דוא עונתי יִנָּב איָד זיא . אפוב |

7 
 ל

 1 בקעי רָמאיִו . . \

 . ּהָקְלאְוסָחְרְבַא אָּבַאִּד ָבָא יתלאָו םהְרְּב א י ֶבָא יהלֶא

 / םולקנוא

 - והן חמה
 .+ אָבְיָשָל רַאָּתְשַתְד 2 .

 .ּחַהְלֶא בקע, רמָאְנ י

 ..רמָא יּדָיְיְקָחְצי אָּבַאְד
 : ד:

 הל | בות
 2 ךתודל ךצראל

 רכז םימעפ  תוכית וניצמ הכרה . רכז ןושל . ראשנה
 .שמשה ךתו . ץראה לע אצי שמשה ומכ . הבקנ םימעפ
 עגיה רבדמה רבעמ האב חורו .ורבד השוע הרעפ חור
 לבא יהלאו םהרבא יבא יהלא :(י) : תיבה  תונפ עבראב

 | יישר
 'ס6 (ז'כ סינסס) , סכקכ ןוכלו כז ןוטל םמטמ סנסמ
 סנממס (גל ןמקל) סכקנ ןוש) יכס סנקמ ילע .סנספ
 פכז ןופל סיטמטמ סיככד לסט שי ןכו . לכז ןוטכ סוס
 יסילסס) לפס לע פלי םמטס (מי ליטל) סכקנ ןוסלו
 םמטסו (ג כ"מ) רכז ןוטל יכס ופלומ סימטס ס5קמ (מי
 < כויס) םוכ ןכו , סכקכ ןופכ יכס סיעס >ע סקכז
 עברסב  עניז סכקנ | ןוטל יכס .סֶפַכ סלודג סול סנסו
 קוסו סלודג- סוכו :(פי "מ) רכז ןופל יכס םיכס .םוכפ
 לכדמב) טס ןכו . סכקנ ןועלו לכז ןופל וכס סיכס קכפמ
 6 (דק סילסס) סכקנ ןומל 'ס תסמ ס69 טסו (ופ
 .חטילפל ראשנה הנחמה היהו : רכז ןופכ ססיל
 וסילכד סטלפל ומנע ןיקפס מ ומע סחלפ יכ וחככ לע
 לע סמנמס לוכעקו . ןוכודל . סמסלמלו סלפתל ןוכודל
 יסיסו , סמחלמכ . טסרכ6 יכ6 וסלח | , לפסל . וינפ
 :קזוצי יבא יהלאו (י) : ססילפל לסטנכ סנסמס
 סיכזסו כוסע וסמ דועו קסני דקפו בטופ לוס ןקסלו

 מ ע שוריפ
 םיא רע טעו רָמאְמ טקישנ הָנְתִמִא םיִא םֶה רע
 טעְו רָמאָט נוא ןטעְּב רָּביִא הָנְמִמ רֶד ףְרּוד

 ייִרּביִג ָאְפיִז רָע טאָה ןיִפְלעָה טיִנ הָנְתִמ איר
 ןֶא ףיז טה וא ןטלאַה ּוצ םיִא טיִמ הָמָחַלְמ
 טָה בק מאו ) :טאָנ וצ ןאָט וצ הָלְפִת טייִרַּביִנ

 רַמאָּפ ןיימ ןופ 'טאָנ רֶ יא יא טֶנאְזְנ בקָעַ
 רַמאָּפ ןיימ ןופ טאָנ רֶד נא נא יהו םֶהְרְבַא

 טֶנאָזְגריִמ וצ טָה סאוָו טאָנ רֶר יל רפה יי קַחְצִ
 יב רצו ריו רעק סל היפיא ךתרלוטלו ףצְרמְל בוש
 ריר טיִמ לַעְוְו ךיִא נּוא דֶריִּבִנ ןייד וצ נוא דנאַל
 אר וע טָה סוג רַפ טּבייִרָש ישר . ןאָט ץֶמּוג

 , 19 ט 1

 םמימ טעיענ טה רע זַא נוא קָחְצי יִבָא יהלאו םֶנאזְנ

 טסו ןופ ריו נּוא קחצי רחש טנאזג רע טה ןֶבְל
 טנאז נוא םֶש םַעָד רֶדיוו רע טְנאַמ רַד ינו
 ןיטש טּפְראַדְּב ראָנ מלאוו םע יל רמואָמ 'ה
 מאה וז זיא ץּורית רַעְד יוגי ּצְרְִל בוש יל רמה

 מאה תבאי הי



 ו לו" לָּכִמ יתּוכָז- ןריעז אי -ךצרטל פיפי

 יד ןובט לָּבִמּו ןיִסַח

 -3: 7 אנריתיתירבע מ .חתַא תישע רש מאהל הרי

 ..ןרה

 8 חלשיו .בל תישארב

 הָביטיִאְו = ךתְדלומלו -
 במ יתנמק * > ךפע

 לשנוא

 89 עק

 םיִדָסַחַה

 "תֶא לתרבע,ילקמב יּכ ףבע
 ריה .כ םינפפ ב) םכפ לכפ יסטק א"ר

 םירוטה לעב = =.
 ודמ ש 32פתס. ד"וו 55מ .  סכיטישו (י) + ןכ כמ דינויש 6
 פ"ע6 .ספופכ ד"וי . יתנטק = (5י) : ססק6 56 םטויסכ * וכ
 : 5טסס יג סוכני מש יג5 5כי םוכל> ד"ויכ ימכרכסנש
 וככמ .כקפי  תוכזכ 5"ר . ידכ יסונכ 'יפ כקפי 'ינכ . ינקמכ

 יישר :

 ך5כסל בום יפ6- במופכ כופכל וכ סיס דקוימס ספ
 סוקפכס יתפ | ס'כקס ינפל :קעי רמ6-:ךכ 095 .'וגו
 פרמסמ עכב רסכמ יכס | סיכמ יתפ5כ םספ ילססטכה
 ספו קמכי יסלסו ךינס ססלכס יסלכ 'ס 90 יל
 סכמס ןכל סיככו . ךלס כשל לכב ךיתרמפו יל .םלמס
 . ךמע .סיססו ךסדלומלו ךיקוכ6 כמ ל6 כוש יל
 יס רמליו כמסכפ ודכל דסוימס .סככ 55 .םילגכ סמו י
 ופפס קוספכס יקסכ 'וגו ךיפוכס ץכל 5 3ומ בקעי 6
 . םידסחה לכמ יתנטק | (פי) : ךינפל כ ינפ
 סיכעפ ב סמססו סידסמס י'ע יסויכז ופעמסכ (כ3-פ3ס)
 סמסכ יפכלכלסנ ינסמפכסממ לממ סרי ינ5 ךכל ימע <

 . תמאה .לכמו |: ופע .דיכ .לסמסל -יל :סולני]
 : ינסספכסק סוסככסס לכ יל קרמפש ב ךיככד םפמפ

 םיבשר שוריפ
 רמאיו עבש ראבמ יתאצב הז ןושלב ינתהטבהש . קחצי
 יתנטק (אי) : קחצי יהלאו.'ונו ךיבא םהרבא יהלא ה ינא
 הלועה תא ליכהמ ןטק ןכו 'וגו םידסהה יל תויהלמ , לכמ
 יוארה ןמ רתוי תמאו םידסח יל תישעש יפלו םימלשה תאו

 םימכח יתפש
 ככססמ סיס לתוו כ"6ד ו)ו5 םרפ) ל"6ד (י"חנ) סירכד

 כולכ | וילע רכגסו = 215 ומפ סמלסלו "5 סנתמל לכס ןכק
 כופש סטיפפל .סוספ ומרכ לעכ ר6סנס סנחמכ 06 למלמכ סע
 ס5סס יסדו 5 סופת) כטומ יכ םונסמ נס; )חס רכפ
 סנכסכ קוו סיסס תספס סנתמכמ פ"ע6 סנס סנממכ
 ןקטלס םרפמו .סלוכ) סנ5ס קפסלו סלוכ) סנכס קפסכ סונכנמ
 כ'6 סטונפ) ר6שנס סנסמס ןמ םרפמ <ממלמו קופכקמס ןמ
 ךכו " :ומע סת)5 סרפמ יכסל סמסלמס למ יפקד מ"ס
 ₪6 יפוכ6 ןכפ 35 5כ6:כ ומע פווס) ינתתעכסס ןווכ ול כפל
 עכ כ: ךקתטכס יג סמייקתנ 5.65)5מ; ךרדכ תומלסכ ןכ
 תיטעפ ונווס ךדכע תלו סידפמס ליכטכ ןנויס סידסתס לכמ
 טומימ ליכסכ סעמ סיס ילד 7 : סע 'ופ ספד 'פמו ימע
 סתימ ןי6 ל"יקד 6כו) ךיכ> סוס 5 סו לוכסכ דוקל תווכז
 סעטס ומג םרפ) ךרפוכ ךכ) ןוע 6לכ ןוכוסי ישו לעמ כ
 פטסס סוכנו סמפ לט סעעס סיס יפו סטמס סוכגו 650 לכ

 טועימ לש - סעטס 'פל יפנ ךכנוס  ךכל ויתוכוק לע ול ןופילכמ ויסי ויתויכוד 6כול ן> סיס 59 ימנ סז סוכמד 6'ס0 דזסכ
 וכג לועל י'טרפדכ וותווכז וטפמתו .תמס ס"כקסס לוכסכ וכו י'פר) 'ק ב : 6רי סיס ולנס סיפפט *כ ליכטכ כ"01 םויכז

 ט'ע .שוריפ =
 םיורַא :ןיִּב ךיא זא תעָשְּב עונג 'חיִטְבַפ ריִמ
 לאָמְטְסנַד דָניִג זזה .סֶרְטאָפ ןיימ ןופ אנ
 קחי יהלאו םֶהְרְבַא יל 'ה ינא .ָנאָזיִג ריִמ ּוטְסאַה
 רש לכ ףיפרסשו טְגאזְנ ריִמ ּוטְסאָה ןטֶראַד נוא

 ןיִא מיה ףיד לעוָו ףיא נוא שיימ זיא םֶד דלה
 עְרעְרְגַא יִ נּוא ןיונ טסעוו גד ואוו ןנעוו על

 ךיא תַעָשְּב ןעווג חיטְבִמ רימ ּוטְסאָה הָחְמְבַה
 וצ ףיד ּוטְסאָה ןיִטְראָר גוא ןֶבָל אייּב ןעוונ יב
 וזַא ןייִלַא רֶחּויִמה םש םַעְר טימ ןיזיוואַּב ריִמ
 לֶא בוש בקע לא 'ה רמאיו קּוספ ןיִא טייִמָש סַע איוו

 וצ רֶדָיוו ךיר רעק שטיימ זיא סֶד "וגו יִבָא ץֶַא
 טיִמ לַעוְו ףיִא וא ןירעָטלע עָנייַר ןופ דנאל םַעָד
 טניה א םוק תוחָמְבַה יי יִד טִמ ץיז ריד
 ןופ טרָניִמְג ןיִראוַו ןיִּב ךיִא יפניסק (אי) : ךיִד רָּפ
 תא ישע רשא תַמְאַה לכו םידסחה לכ זיז עָנייִמ
 2 אד סאוָו תָמָא םעָד נּוא דַאְניִנ םעָד בל

 לארשי ילשמ
 פאו ךאָנ געְרְפִנ םיִא .אייו ןּבאָה קנארק טיִנ ראָנ זיא רע זמ
 זי, בצ:צ* ד ד שט . ::1- ףראד ןגלוו טָנייִמ ןופ טרָפְנעְנ רע טאָה . אפור םעָד ּוטְסָפְראַד

 ןיַּבאה רעַּבִ ןיפראד טייל טאָפש איָד ראָנ אָפּור םַעָד סיִנ ָךיִא
 -"ז צד *1ָ(- - ד ג . +7 = ּצ

 םעָד ןקיש מיִנ אייז רש רַד ליוו ןֶנוְנ טריו ןופ נוא אפור םעָד
 טניימ ןופ רע שעוו קנאָרק מוג ראָפ ןיִבאמ ךיִמ יא זומ אפור
 ןירעְוו טלייָהיִנ יִלַש ןיָלוְו ליוו רעד אפור םעד ןיקיש אוי ילו
 מי ןילעוו תורוד יִרְפעִפש יד זַא ןהקג םה טאג זיא לָשָמֶנ רֶר
 טאה ןיפלעה ייז לאז רַע זצ םישעמ ירעייז ןּופ תּוכז ןייק ןַּבאָה
 דמי "1 1 4 7 < היי" +! |- 7

 קיצ % ן צא רעו ז+ ד: דפ | שש 2 ד ןיבאַה יוז .נוא ץכעלש ןירמלע עָרְנּיא .ףוא עב לַנָלִנְמ םאָנ

 םאג םאיו גּוא ןיפלאהנ אייז טה טאג וא טאנ וצ ןאָסְג הָלָּפּה
 ד 2 2 260% " ד ד ד ך* דיג

 ךוא תורוד איִד ףוא ןבייִלְב ּומ וזַא ןרָטְלַע איִד טיִמ ןאָמְג טאַה
 7 8 7 ד ו קן צש 0% ד ושל א ןימייוו ןופ ןהעזג טאה בקעי שְרדִמ רעד טְנאָז סאָד
 ּצ ד 1 קש" ד . רו - - 1 ןָמוק טו ושע וא ןהַָנ טאָה רע טיי ןיטייונ ןופ ןֶא םסּוק

 דש שמ לש ל מעונ רד פ 8 רפּבָש
 ווג זיִא רע םוראָוו ושָע ןינעקצ ןיימשב ןיילא םנאקנ םאָה
 טאָה גוא םידוכג וכ ךוא נעו רדְניק לָנייז וא :רובָנ ןיימ
 ןנוא ליי ןיביהְנ ףוא רַע טאַה ןנעוו טֶסֶד ןופ טכענק םאָהְנ
 ;ןפ רעו ןיפְלאהְ לאז רע ָא ןאָסְנ הָלְפִּת טאָה נּוא םאג וצ



 -  חלשיז בל תישארב , 10

 ינשל יתיִיָה התענ הזה ןּחְרָיַה
 יִחֶא דימ אָנ ינליצה > :תונְחְמ
 "ןפ ותא יִכנָא ארְייִּכ ושע דָיִמ
 הָתַאְו * :םיִנָּבילע םא יִנָּפהְו אָוְב
 יתמשו ךמע ביִטיִא במיַה תְרַמָא
 "אל רשא םיה לּוחְּכ ךעַרתַא

 !5 :םולקנוא

 .ןירתליתיוה ןעְכויִָה
 .ינבש בי + ןרָשמ
 = אָריִמ יִחְמְדאָריִמ ןעכ
 אָנַא לַחְד ירא ושער
 ית = אָמְל ד  ּהָנַמ

 : אְָּבלַע אָמיִנחְמִ
 אָבְמּוא תרמָא ּתַאְו גי
 תי יושָאְו ךִמִע ביִמוא

 אָלַּכ  ןיאינ

 ם"בשר שורופ
 ךכל יוארכ ךיתדבע אלו ירדג יתמייק אל ןיידע יגאו יל
 יפל אלא םדאה תא ןד ךניאש ינתחטבהש י'פעא ארי ינא
 תתא תמ איבנה ול רמאש היקזחב יניצמש וטכ וישעמ
 וימי לע ה'בקה ףיסוה .היקוח תלפתב כ"פעאו היהת אלו
 יתנסקש יִפל . ינכהו אבי ןפ (בי) : הנש הרשע שמח
 בטיה תרָמא התאו (גי) : יתשריפ רשאכ םירפחה לכמ
 ךתתטבה יל םייקל ביוחמ התא ןיאש י"פעא . ךמע בימיא
 םייקתתש ךמש דובב ןעמל השע כ'פעא 'וגו יתנטק ירהש
 תא  תולכל הצרשכ ה"בקהל השמ רמאש מכ ךתחפבה
 'ה תלוכי יתלבמ רתא םוקסבו , הערב םירצמ ורמאי המל לארשי

 םימכה יתפש
 סוטמ םיטפו\ סוקמכ : י5 םרפטס 'יפט סמ סגו 'וכו יתווכז
 יס ותכומפו סכימע "3636 סויסע ')  לפונ ןגו6 .רוכדכד
 וכ ססעס 'יפ דועו ומכ  'וגו ססעו 'ופ ו"פ)ו = 1 :  ופווטע
 כ"ססמ . תונמע כ ינטסו ןדכוס ו) עקכנכ דס6 פוכוע יפפ
 כיקכדמ קדקדפ ג'ס ם.:: דסמ דסה 625 ןלכ ןו5 ועוטס)
 סע רכדמסכ 'לס .רסופ רמו) ךויט ןולם .דימ ךומ ונמוו וכמ
 ןופנכ סכופ סככד ןנולמסד  פ'עלו ן) : 'טרסמ ,ס'כקס
 קלונל .כוטות כטוס ל"נסד 52 סטרדנד .םכומ 620 סד6 3
 טכדמכ 6כו6ד כוס 'יפכ ס"6כְסכ 5)ו 'וכו קינטס קנעס ופכ
 ומטמפנ .כמו6 סיס כקעיס י"םרופ ליעל 5ס .ת'סו ןניטרד
 535  ווקווכז ליכטב לגפס סוס 5 י6דו ןסכד לוו פווכפ
 ךיתוכ5 תוכוכ כיטי6 ימנ טרפמ ךכ) ויקוכ5 וכו )וכסב

 ןונמתי :אָל יד א
 יגסמ

 := =: םירוטה לעב
 ןמסל מל ןמס- "ל . דימ לכ יכלימס (כי) : ןדליס 86 5כש
 . 'סמכ 'כ .ינכסו : סיטנ\ ףט כיפכדכ סינכ לט ₪6 םוכסל 55יש
 סמ רפול םילנ | יכנ .יטכסו ות6 = סמלס) .לכוי 5 ךריסו סכס
 ףדלנ דוד ף5 ףללנ קטו סמ .םכייפנ דוח = ף6- 5לייתנ לקעי
 רמפ בקפי .םוכזו םילגמ 359 רוד ף5 וטטמ 35 כקטיס ססכו
 'פסנמל ומ ןיכס כקעי ף6 סמס)פ סיס רוח יכנס ססכו רוד
 5כס 'סמכ 'כ .סמכ לפ 06: סילכד "ג ומ3ט ןיקתסש
 םימטסנ רמ6פ לוט6 ךלמ כילמכסכ סשמול .סינכ 39 06 ךדיפו

 רפסי

 יתחלס ה"כקה ל רמאו 'ונו רבדמב םמחשיו רגו

 יישר

 סנקפ ₪91 סו )ו ףסכ 5 יפפ סיס 5 ,ילקמב יב
 פקכנו ב ןדריב ונקמ ןסנ סדנפ םלדמו .ודבל ילקמ 0%
 ןטק יל דימ .ושע דימ יחא דימ (כי) : ןדכיס
 בטיח (גי) |: עסנס ופעכ 055 ם םסכ ימע :נסונ
 : (ל'כ) ו-2 תוכזכ ע ביטיס ךסוכזכ כטיס . ביטיא

 פסו ןכ 5 כו . םיה לוחכ ךערז תא יתמשו
 ₪905 . ןכלס רפעכ ךעבז סוסו (םכ סכ) 5%5 "6 סל
 ₪5 יפיסע ספ | רמ5 דע ךכזעס ל יכ (סס) ל'סמ
 סל סכלפ סָככס למפ .ם ססלכ6לו ךל יסככד לטל
 : סיס קפס לע למל לוקכו סימסס ימכוככ ךערז

 לקפיל רמ 53 600% סטק ס'36ד 5יו 'פכ י"םרופדכ ססרכ5 9 לק ךנ  יתכנד רכ5 ספד .עמכמ יפג ןלכפ ם : קו

 ט'ע שוריפ
 באָה סְניִנייא ןיימ נוא ןדרי םעָר ןרַאָפָנ רָּביִא
 טנייה בוא תונחמ ינשל יִתיִיָה הפ טאַהְג טיִנראָנ יא
 רֶניִזרָמאָט גוא תונחמ יינָצ וצ ןיְראוונ יא ןיִּ

 טֶניִָנְזִג ףיא ּבאָה הָחְטָבַה ןייד ןופ טייצ איִד
 םורד טיִנ ךוא ןוש ףיא ּבאָה תּויִכְז ןייק נוא
 ןייז סוג אָטָמ רֶד טעו רָמאַט אָרּומ ףיִא ּבאָה
 טְנעַה יר ןיא ןֶרעוַו טרעְפְְנִג רּביִא לאָ יא

 אָנ ינלִַה (בי) : ךיִר ָךיִא שעָּב םּורְר וָשַע ןופ =
 וש דימ רעְדְורּב ןייִמ ןופ א דפ ןונ ליִצַמ ךיִס יז
 רע טֶה ָא-טָּבייִבָש יישר .וֶשַע ןופ דָנאה ןופ

 עב טלייִצְיִנ ןֶנעָק טי .לאָז עם בופ רפי רע אַ דרב ןייס ןופ ליִצְ יס איז טנא

 טע שוריפ

 ראָנ רעְרורְּבַא או גַהונ טיִנ ריִמ טיִמ ָךיז זיא
 .טֶכְראָפ ָךיִא םּוראָו ותא יִכְָא אַ ִּכ ושע איוו וזַא
 טעו רַמאָמ םיִנְ לַע םָא יִנָכְהְו אוי ןפ םיִא ראַפ ָךיִמ

 טיִמ רעָמומ אד זִנאָלש מ טעְו וא ןָמּוק רַע
 טְמאָה אור נוא תא הֶפְַו (גו) : רעדניק איר

 ןופ ריר מ ןיִניִמיִנאָּב .לָעְו יא .כשה טְנאְָנ
 ןיִנייִנאַּב לַעְ ףוַא :ָסּפ כיסא .תוכז ןייד ןיִנעְמ
 ןירָכלש עיד ןופ תּוכָז םעַד ןנעו ןופ ריר טיִמ
 רעדניק עניי .ןאָמ לע יא .נוא ו תֶט יִתמש
 אל רָשא םַו םַעָד ןופ רָמאַו סאה איוו א סיקה ליג

 1 5 ו נ/נ
2 5 6 



 ןֶמפ .תָּבּו :די:: יִנָפַמ
 ביִסְנו אּוחַה אְָליְִּב
 ּהָדיִב = יתיאד מ
 סע את
 :+ ןָתאַמ יןע ומ + יהא
 ןילַחָב .ןירסע אשתו
 :ןירלע ןירהדו ןפאמ
 אָתְקְַמ יל מ
 אָתְרּוה ןִתְלַת וי
 אָרְסְ יִרְְו :ןיעבְרא
 יב דרמה שש

 ארסע
 םירוטה לעב

 ס6ס סקת 65 ןכו כקטי ספ סהלסל 630 וטע מכ 5600 6
 2 וםענ| ססגפ .זדיכ 620 ןמ (די) + תוופנ3 זמר" סינכס לע
 . סקנפ : ודיכ ןככו5 .סדסש םוכומ .סינכ6 1: מנטש

 0 4 < = חלשיו בל תישארב |

 הָלקִּב םש ןלה יי * :ברמ רַפְס
 הָהְנִמ ודב אָּבַהְדִמ חקיו אּוהְה
 םִיִתאַמ  םיזע פ :ויחֶא ושעל

 . טק ןינוח סיפפפ סיני אר

 : סינכ6 6ירטמינב

 םִיִתאָמ םילחר םירשע  םישיתו
 תוקיניִמ םיִלְמּנ * :םיִרשע םיִליאְו
 םיעָבְרַא תּורָפ םישלש םֶהיִנָב
 םירשע | תָנתֶא /הרָשע  םיִרפ

 ריעו
 םיבשר שוריפ

 ומושפ יפל . םתינבו (זם) : הערה לע "ת םחניו ךרבדכ

 ןת ס'פכ| סייסמ .קוספס לכ .:סיקסמ סיוופ (וט)
 סהנפ סטכפכ טרפמדכ סידימהס ןמג סנסכ םונככק כ"כת סס וסמג סנשש תומסכס ליכטכט ססיכסנ| סתמגמו קוספ
 ומסלס לכס יפל .ס"פ3 לכס .סייסמ .ךכ) 6'ד = 56רשיכ ךכמ ךכמ | ינפ) סור5ב | סיכנפ .סנופב .וככמ סדננכ! 'ן"וממ "₪ ססו

 יישר :י
 םקיו (5כ רכדמכ) ןכו ופוכלכ צ . ודיב אבה (די)
 םוכומ .סיככ5  ודיב .סכס ןמ ס"מו ודו ופרס לכ 65
 סכס ןמ ס'ד . ודיכ ס6פונו .לולככ 05 סדסכ םוילנלמו
 םמ- למס ספד סמכ רסעמ לפס ןילוסס  ןמ ודיב
 םיתאמ םיזע (ופ) :-ססנמ םקל .לדסו ךל ונלסע6
 סולפע :סוכיל סיוע .סיקתפמ . םירשע םישיתו
 םכוד ל"ככו .סונקנס ךלומ ידכ-סולכזס סכוכ ןכו סופיס
 סילעופס-סוי לככ סינייכס סלוקכ סכופסס סנוטנ ןסכמ
 סיטנטל םק5 סולמגס תכטכ סמ6 סילמחס םכמכ סיקס
 םרדמס ויוכל עדוו ינילו סיבדמ סטסל סמק סיכפסס סש
 סנועס ןיפס ןסכמ ונדמלפ יניעכ טפלנ ך6 . ןויככ סוס
 ןסכ וניפמם וילפ 5 טומס - םרוט יפ9 696 .סדח לכב סומ
 סספ יפל לי5 לכל ןכו .סוזפ .בםע םית לכ) לסמפ
 קוכקנ רטע רכטל םימסס .תובמס) ןכרד סכסלממ סיוכפ
 ןיקסועב סירפו רכז םככקמ סניל כ סרכעסנכמ סמסנו
 ךלוסט ךומסלו םוכקנ 'ד 555 סכזמ רסמ פל סכסלמב
 ךכד סיכלוסט סולמנלו . לכזל םוכקנ יתט סקוקכ ךרדכ

 םימכח יתפש
 . וכ 5'פו 5יכס ןכ) ודוג כמפ"סמ) כ'5 סקקו צ : ןכ
 ך5/ ןיפוסס ןמ 6'ד רמפ ךכנ ומסכ 5'כ 'פ) | :"יסד ק'ועו
 :ל'פרסמ . סוטוכופס לככ 5') ודיכ ןס .לככ ןילוקד 'ק ז'לע
 תוככסל יח לעכ )כל עכטס ךכדד כרס | תנזוכ (י"קנ) כ
 סֶס) םי כיסו םותס ךכ) וגט ושנפס יפלו ותלנס ופכ סימס
 ו6 סטולס תופנמכ 15 סוכקנ רטט סספ ןקנ סויס לכ .ופנפ
 כ'51 .סס)ק ופנפס .יפ9 .סכוכל .ןכו ססיפעכ) | תוד)ו .תוככסל
 סווס לכ ילנפ ססכ טיט ף6 כומסו קוקס 5901 ככסנ .סטקוס
 סע טמטיטכ םויכ סילעכ) סיס ןוכומ לוס סעד ככ 16) מ"מ
 סמע טמסוו תמ5 .סכקנ .סע ותוקת 6למי וכוחו תוכקנ סָכרס
 סנמפ םורט) ככומו "וכו סמסכ] ס"זעו סוסהוס סופעפ סמכ
 סדהסו 13 תלס5 ךכד ס'5כ0סו 'ןכז תוקונפסו סינפס 95 ךכוו
 כ'סד תוכזקככ ןוועו | ווככדל ילכד ןוכ .רמכוו .סונוע) ספרי
 ירס כ'כ6ד 2 ויס ססונכ סג 5?3 ך : 5קלומ סוכת יפנפכד
 ןופו = סינכס סע דקו רפסמכ | ןלנוכ סמלז ןולודס לודגס) 3
 כפְכ וג6כ 6רקמס סכס 836 ןסוקומ6 355 סוכטהנ .סונכס
 סיסלע כיקכר "5 כ"6 ש : "וכו סוטלט תוקינמ סילמג

 תוקינימ םילמג (פ) : לכמ סקפ סכקנ סקוסל לקוי
 ימסלפ 89 שימסקב עוננם יפלו ש  סכקנ דננכ רכז ססיפנכ ססינכו "פו . סספע ר ססיננו . םישלש

 ט'ע שוריפ
 נוא אהה הלב סָש ולו (די : טויקֶליִפ נעו ןופ

 עָניְּבְלַעָע איד טניטבענָיִג ןֶטְראְה טאָה בקָע

 ןגפ ודב אָּגַת פ ןַמּונְג טאָה רֶש נוא קי טָכאָנ

 טגאָויִרְּפַא הַחמ תושר ןייז ןיא ןֶמּוקְנ זיא סו םעָד
 רעְרּורַּב ןייז אּוצ .וחֶא יָשַ הָנִּתִמִא טֶסייַה סאד
 שטיימ זו יב אָּבַה ןִמ טָּביורְש שרדמ רָד .וֶשִע

 ןיִא ןיימ סאד דָניִּב ןעָפ סא ןָכאַז איָד ןופ
 טֶנעָה איד ןיִא סאָר טֶנאְרְפ ןעָמ ּוא לודָניּבא

 : ליִרַעָּפ . נוא תובוט םיִנָבָא ןעָס .שָנ

0% 

 טיע שוריפ
 םִרָקֶע סישיתו טרדנוה איוו ןיִגיִצ םוַפאַפ פיש (וט)
 נא אמ סילהְר גיִצְנאָווָצ .ןיִגיִצ ןופ םיִרָכַז -נּוא
 גיִצְנאוָצ נוא ירש סיִליִאְו טרְדנּוה אייִוָצ ףאָש
 .גיִייִרְד םישלש םֶהיִנְבּו תוקיִנימ יִלָפִג זט) + רַעְדִיְוו

 = ףוא נע רַעָדְניִק עְרעְיַז וא ןלְמעק עָעַדיְניַ
 . סא פיני טָביִרְש שְדָמ רֶר .אייִז טיִמ ןעו
 .רַעְביִלָטיִא אּוצ רֶמולָּכ יִרְכְז עָרָעיַו ןעָמ ני
 = + :גִצְרַעָפ םיברא תורפ רבא ןמוננ רע, טאָה הָביִקנ
 = | יןשמ טיפ םאָד ריִטש ןֶהעָצ נוא הָרְִ סיִרּפי איכ
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 ומיִשַת חוו יִנַפְלּורְבע
 ןושארַהְהתֶא וצו " : רֶדַעןיבו
 ךלֶאְשּו יחֶאושע ךשנּפָייִּכ רמאל
 הנאו התאזיִמְל רמאל
 ףדבעל תרמָאו * : נפל הלא

 ם'בשר ש'ריפ
 ךרד . ומישת חורו ([זי) : םירכז םהב היהו שממ םהינב
 . התא ימל (חי) : הז רחא הז הברח תונחמל אוה דובכ

 . 'סמכ 'ג  .:ימלו : .םויללמ 'ד

 , << .חלשיו בל תישארב

 וידְבַעַידִוְּב ןתיוז :הֶרשע םריעו
 ויִדָבַעְילֶא רמי יִדְבָל רדערדע

4 
 5, יו 2

 אָרְַע אָרְְע יהודבע
 רַמָאְו = יִהודוחלְ

 ימָדְק .ּורָּבַע יהודְבַעְל < = ווד
 וכ שת ארו 1% |

 הָאְמְְק תי דקפו חי
 הנערע ירא רמי
 ְךְנלֶאְְו .יִחֶא וש
 ןאְלּו תא מל רמי
 ןילא ןָמְל לֶַא ףא

 רַמיִתְג טי : ְךֶמָדְמִה | בעל
 .ךרבעל םירומה לעב

 <. סולו (ש) : ןכלק ססמ כיכקי 60 .סימומ ילעכ ויס 13 םלטש
 סיפכס .תולודפ מל .סידוכול דומעי- סכ5סו וכ ךדי6ו 6כס ל
 דגנל 5 פ'ד . ןוט6כס 6 :ו5יו (םי) : ססילע) ןומוד כפיס

 יִמְלּוךלת

 ככ ונטכ סנמעו לסרטי םדממ לכ :כמומ . כמפ יכ6 ימנו . 35כש םדממ | לכ ימכו ךדיסו . ןיד
 ליפלטי םדמס לכ תפ) מע .יג5 ימג קקטי כמ6 ךכ 5'ד ךינפ) 056 ימכו לע יכ6 = ימלו 360םי תדממ לכ ימכו  וסזו וסע

 םימכח יתפש
 ןונמ  רוכוס 69 6סו ') ויס לכס ןוכס תולוס> ססונכ ל6
 סימטסכ .ןימוננט סוסמ 'ופכ - סוכקנס .רפסמו טורופכ סילכוס
 כ'6 :סטקו 'ל ססונכ סג )"כ ססמע ססוננו (כ"טכסמ) , ?וכו
 6יכס כ"ע .סינמג ימג ומכ .סוככס :כ'ג  ססונכ | וכג ל'לוס
 ןוס סעכ ן) טרפמ 6ל סמ) כ"6 כ"לו סוסנט ויס סנולט "פו
 סיככז ו" ל"סו "וכו = ופלו פ'3 סילכוס ויס סעכו תוכקנס
 כונעפו ךומסכ .כיתכדמ םפפ וינפכ = 55 א : פוכקנ "טו
 ןינפ ווס 15 עעומ ךכד 606 כקעומ וס 52 י5ו ןל וסו 'וכו
 5סד סוי ךלדמ רפוי סוסט 6'8 :ומג סזו . דק6 ןולעכ ןלוכ
 ןמ  סכומט ןמכ סתנמס  ת6 וטע) ןתונ כקעי סיס סויכ וכ
 לכמו) .ססל סו כקעידמ ב: ןכ ילחמ סופכס :עופכקמס
 יגפ) ורכע ןפ למ -סס) סג יסדו כ'5 ונילס5 6וס סג סנס
 967 .ךכוסכ .כדע | הת רדע )"כ 2: סכולמ6 636 וגו
 סינו5סכ- סלוָכ 60 סוכ ךווט יכופסו ונס = ןוכסב "6מ כסורנ
 עוטת סוס .6וסמ ושכ) יכוד5) תכמפו )'כוס ועוטפכ כ"ג ןוס6רס סוס ילו וכו ןומלכ ןוכ6כ לע כקפיפ -

 ט'ע שוריפ
 ןלֶזייַ גיִצְנאווָצ ,םירש .תונותא אויז ןופ םיִרָכְז איר
 דג חו לָעִיִא ןופ םיִרְכז ןֶהעָצ .גוא הָדְשִ םיִרשו
 טֶנעֶה יִדְויִג טרעָּפְסְנְִג רָּביִ טה רַע וא יי
 טימ ןכיִלְטיַא כל רש דע טֶכעָנְק :ענייַז ןוכ

 טאָה רָע :נוא ייִדְבַש לא רמאיו רדנוזאַּב סעְראַטְס
 רַעָּביִא טְראָפ יל ורְכ טְכעְנְק עָנייז אוצ טגאזג
 מיִשָּת חוו ךייַא ףאָנ ןמוק לעוְו יא נוא ריִמ ראפ
 טֶלאָז :גְנּורעָטייִוו רַעָד ןויא נא רדצ ויגו רן
 רעָר ןָשיווָצ גוא עָראַטְק ןייא ןשיונצ ןאָמ ריא
 ןָא ייַז טאָה רע טּבייִרַש יישר .עְראַטְָכ רערַהְגַא
 טייונ ןייז לאָז רעְרדנא רֶר ןופ עְדאַטִס ןייא טגאוג
 לאָו סע ןהעָו דַעְר גיוא ןיימ טיִמ ןאק ןעָמ איוו

 יישר

 רדע (י) : סילכז סילומס . םיריעו :(ל'כ) כוסכס
 ךלד . ינפל ורבע :ומלעל ןיפו ןימ לכ . ורבל רדע
 - "ומישת :חורו : סכילק6 .ב סכָק ינסו א םוספ וס סוי
 ופופ לס :ימיע .עיכטסל ידכ ןיע למ ג וביכס ינפל רדע
 לפ . תתא ימל :(סי) -: ןומודס יוככ לע וסווסלו עטל
 תלא ימלו : 6 ןפמד .סוגלפו ךסלפ ימ ספל ימ
 תסוס סמנמס ימ) סס .יפ לט ךינפלפ סלפ\ . ךינפל
 ומכ ?ם סוקמב סכיפס טסרכ תסמסמ ד"מ> ססוטפ ד
 5וס .ילט. סוס יל .ססוכ סק6 מטס לכו (65 ליעל)
 תרמאו (טי) :'ס לט ספולמו ןכסס 'סל (דכ .סילס)
 ןולסל ןולססלעו ןומפכ ןופפכ לע . בקעיל ךדבעל
 ודכע) פכמפו "כ ש'מכ וטוטפכ ינטס ימ) "כ ד : ופרקנ

 : ות:50 לפ סכוט
 | 7 = שע שוריפ

 יז לאָז רעינוא ושע ןופ גיוא םאְר טאָז ןירעוו
 ער ןופ טויקֶליִפ םִעְר חףוא ןיִרָעְדְנּואוו ראפ
 ןָמאָּבִג טָח רע נוא שורק תא וצו (חי) :הָנֶּתַמ
 עָטָשְרנ רעְר טיִמ ןְֶנאנְג זיא סאו ןיִמשְרִע םעָר
 ןיימ א יִחֶא יש שנפ יכ ןנאָז וצ ּוזָא רפאל עָראָטְס
 טעו נּוא ףלאשי ןעָנְגעְנאַּב ךיד טעוו ושָע רֶרּורְּב

 רעו רָמלָּכ טיב ץכעוו ןופ חֶת יל ףיד נע
 - טָסייִג ןיִתַא ףאוו וא דלת חנו טקישנ ףיר טאָה
 ןנְו סו תומה עניִזאְר איד וא יל חִָא יל
 : ןראוונ טקיִשְנ הָיְמִמ איר זיא ןמַעוו וצ ריר רַפ
 1% דגש ןינאו ּוטְסְלאְו פט טי

 יר נא יאל המ ש איה חחנִמ בקע טבע
 ןייד .אוצ כקעיְל דג

 ד ארל תו אָרְדְל



 קל
 איה | לג אב ּת

 ושעלינוברל אָחְלַשִמד |
 יִתֶא  אוה ףא אה
 ףא דיקפו כ אנְרְתב
 תי ףא אָנְִנִת תי
 תָ ףא .הֶאְתיִלת
 רַתָּב "לואר 3
 רמיִמְל = "אתחע
 ןוללמת ןידה אָמָנְתְפְּ
 ןוחְכשת דּכ וָשע סע
 ףא ןורְמיִתו אכ : ּהָתָי
 יִתֶא בקע בע אָה
 רַמָא = :יִַא :אָנְרְתַב
 המורל | הא

 אָבְלַהְִר אָמְבְרְקְתִּב
 רַתָבּ יִמְדִ =
-4 

 65 - ו 5 תישארב

 ואל הָחּולֶש אוה הֶחְנִמ בלעיל
 + רנירחא  אוה"י'סנ הגה שעל
 | םיִנָשַהְ"תֶאְחְנוציוי
 | חרא < םיִכְלההידלָכְדתֶא ג
 הוה "הבדכ = רמאל-+ םירדעה
 םֶכאְצִמְּ ושש לֶא ןורבדת
 .בקעי ךדבע הגה ם3 םתרמאויט
 % - הָרָפַכְא :רמָארִּכ וניִרַחֶא
 .ןמיירחאו :יִנפְל תֶכְלִהַה הָחְנמְּב
 : ינפ אשי ילוא | ויִנָפ הֶאְרא

 רטט
 רבעתו תרבעו . =.יּפָא במי םיאָמ יהְופא זחא ןכ

 55 יפל |
 סנסו  סמולט =

 םירוטה לעב
 ספי יפספנ .ךדיפו = 6כס 'סמכ 'ג .ספולט< : ךינפל

 לפס ילמ6 סתס סמ 'יפ ל6יכד יכג סתו)ש די
 6יס סקנמ כ"61 דוככ) לפס יכמ6 ןחכ סמגמס י"פט 6
 ססולט די ספס ומכו לקעו ךדכע למ6 סל ושפל: יכוד63 סמולט
 סמולס ודי סנס .סככקל = ויפכ סנכ סנש יזפטלמ 29 6

 ,סי

 יישר
 כ'ג-ןולס6ס .כ"6 וכ \ יכס5 סוכ)וסס לכ 95 סג 0% שו

 כקעו לע יסקד ל"5:כ"פ6- סופכ \ סוס 63 .ןורממ 601 ךכ רמ6 =
 סג סקרמפו כ"ס6 5רקכ רמסקד סו סלול לע ונממ דומלנ+
 לכ ₪ :ולפ5 :רככ 0 סול סמל :וניכמ6 כקעו .ךדכע סנס
 וכמספכ סכת6 .סופמ ונפט סמ .כקעו סל 'ק"סד "יו םיכלעס
 ומס רסככ סתס סו וכפלמ %6 וכוכס6 6ןכ | סג .סנסו וכ
 במוככ '\גו -פקעו ךדכע .סנס סג-- םןריִפכ .1)- וכמלק  ךכ 6

 טיע:.שומיפ?נ 27 יז
 סַג .הָנֶהְו ושַע וצ ראה ןויַמ וצ ןראווג טקישְג א

 ניִרַחְא אוה
 רָמולָּכְ זנוא רָמְנוא ףוא זיא רע ןונ נוא 7"

 ינָשָפ תֶא וצנ וכ) : זָנּוא אג ןא ךוא טמּוק בקעי
 פנ ּוזַא ףוא ןְרָעְרְנַא םִעְר ןיִטאָּבִג טאָה רע נוא
 יִרָחַא םיִכָלּוהַה לָּב תֶא ג ךוא ןטירר םִעָד ישיִלָשָמ תא

 סעְראטס אי ךאָנ יג סאו עלא וא ירה
 הָָה רָבִדּב ןנאָז אוצ- רמאל ןימאָּבִג עַלַא .רע,טאה

 םִעְר טֶנאָוָג 3 0 ָךיא 0 שר 1

 וא טל תא כעל ו

 לט סיקרומס סיקכקנ סלקמס ןוטלכ טגו , 6לכג 5וססב סיל* יליפכל יעפ :

 1 סיבשר ועוהיפ
 ' מכ . .התנמ .(םי) :בקעיל ךדבעל ובישה  םהו . .דבע
 < .ינפ תרפכא רמא יכ (אב) : .תישארב 'פב יתשריפש
 הנה םגו ן םיחולשה ירבדמ הו זץ או ובלב בקעי בשח ןכ

 *רחא ךרד .הלילב חורבל בקעי הצרש יפלו . ונירהא .אוה
 ותועטהל :ןווכתט היה ךכל ךאלמה :ובכעש ינפמ אל םא

 םימכח יתפש

 ךדנעד | ופוגרסו ינ5 קמיל ,רדבשל סמ ימ) סלסממ
 : "וגו ססוקמ קיס ססנמ ךימפל סל6 ימלו קלסםשו כקעיד
 תרפכא (סכ) :נקפי חה .ונירהא אוה םנ הנהו
 תה סכסורכ פוקו (סכ .סיעסי) ןכו וזגול לכס .וינפ
 לפט .יניפב | ספרנו ..סכככ לכנס 5 0 ספ) םומ
 םונק ןומל ןנוכ סינפ .556\ ..פטסו .ןוט 3500 סרפכ
 לפכו ץרמנב סככסו לוס ימכס  ןוכלו ןס סלכעסו

 ןסכסמ סט לפ גסז ולוסכ .טדק
 ט'ע שוריפ

 : םיא ןיִבייָרְג טעו ריִא וא ושַע אּוצ ןֶרייִר עלא
 ןוג+ בה ףיוא םַג גאו טלאו ריִא :נגא פֶּתְרַמִאַו (אב)

 ₪ ךוא זיא בק עי טבעְנְק ןויד גירסא בקָעַי ףרבַע

 ייל 1 זָנוא ₪ ָטיִמ טינ רע טייג :םוו -רַפ ראָנ זנוא

 יָנָפ הָרָפַּבַ טָכאַרְסְג יז טאָה רע םּוהאָוו רמָא
 יִנָפִל תָכָלוהַ תַהָנְמַ ןיִאְצ ןיינ ןישיוו פא לע ְךיִא

 ₪ מירה .רימ לפ טויג איז סאוו הֶחְנִמ רעד טיָמ

 = ל םנָפ ןייז ןהעו ףיא לעונ זמ ךאנ רעד גוא
 % %- ספ 0 ןְטענ ְךאָפ ₪ טעינ ט ביילי יָנָפ אֶל
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 קנוא -ףלשו בל תישארב 7
 < לד ל אוהו וינפיילע תֶחְנִמַה רבעתו ב5

 אפ | שמ | םקיו *1הָנְהְכב אוההיחְליַַ 4
 מ גכ + אור ויש יתְשייתַא היו אוה הלל

 רָבְדּו < אוח | אָיְליְִב

 מ יש פופ ₪ דחא""תַאְו ויתחפש יִתשתַאו
 תו ּהָתְניִחְל יתרת + :קבָ ךבעמתא רבעיו וידְלי רשע

 רבעְו יִוְּב רַמַע דַח *
 5 לחנה"תַא םֶרָבַעַיְ םחקו דב

 ןונרְבִמ ןונרְבְּו דכ
 תי

 : םירוטה לעב ם'בשר שוליפ -%
 ,ותוסרכ :יכ" . דפי לטט דס6 , 'םמכ ג .,וידי. (גל) : ס)כקל = חורבל ןיוכתנ-: אוה הפילב םקיו (גכ) .* והעגפי אלש ושעל
 '5 כקעי 5 סשלס םכדמכ שיס וסז . ופוש 35 35 - וידלי .רידני = דוד .וניצמש ומכ הלילַב לחנה רבע  ךכיפל תרחא ךרד +
 :וידנימ םופוככ ספל .ךכ וידכי 6"י סקס ומכ ויככ ינכמ פופוככ | םיִנחמּו ןדרי לש וללה םיכרדב  םולשבא ינפמ + וחרבב

 גפתיש דפי 6 ןלל סג ועו 56 לס וידלי סתס ועלו = ורבע ומוק דוד לא ורמאיו ןכ ומכ הלילבו 'בקעי רבעש
 רמפו ודכל 5'כ :נמסס כ"ככ שיט מכ וסע ךימ סליליט 56) | תא ורבעיו ותא רשא  םעה לכו דוד םקיו 'וגו םימה תא
 6כס 'סמְּכ 'כ | . סכיכעיו (דכ) : ע"סָכ | ודַככ לכפהי 0 תא רבע אל רשא רדענ אל דתא דע רקבה רוא דע ןדריח
 לכמו = קוכי לכטמ ו .טקכנש דמנמ  ססכיב .סריכעיו ךדיסו = :'וגו ןדריה תא רבע םו ולשבאו םינחמ אב דודו וגו ןדריה

 : סטכיכ . ! חורבל ידכ םימה .תורבעמ . קבי רבעמ :
 י"שר םימכח יתפש /

 ומכ .וינפ לע (ככ) : קכומס תכסכ ןסכ וודי .סנקמ . ומכ %וסס וונפ לע .כוקכדמ (3'5) ן :תודכעס ו וכוכותש =
 - ינפ לע סב עמי דוטו םמק (ו סימרי) ,ןכו ויכפל 6 5מנד ו"טרפ ל"נמ .ם'6ו ן וינפל כוקכ ל למ
 וינפ למ "מו . יגפ:לע יתוס סיסיעכמס (סס סיעפי).ןכו "| . לסת סוס ויעטכפמ דק! ודנו לקטע דחו מ ספיס
 :(ל"כ) ז לכל ךילל . סיסמ ו 8 יוככ סוס 3 ןימונכל ןכ רמ6 ףסוי 'ופ .ינכ ךנסי םיסכפ ןקמ 'פכ כופכלמ
 1 4 . < כותכד סנונת ןומל ונפממ סיטכש 6'י רפסכד סט י'פרוסו
 ןליס סנו (כ'נ) . ןידלי רשע דחא תאו (נכ) וכרכ ךכנ  דלוג סוכ 55. ןוידע ןימינכו "וגו סיסכ6 ןנמ 5

 ויניע וכע סב ןסי סלס סינפכ לעכו סכופכ סנסנ ספיס סיטכט ם'ומ יפק סוד)י 6"יד 6ודסנ מ'מ כ'5 סניכסכ ףסוי =

 רוככיזקת סמש ם :וימסמ סענמס קטו 24% ךללו ח = ונ6 ךכ) רפונכ ה 6תכוד5 5וכוק 5כדס כ'ל6ד סנידמ ןומ
 תא (דכ) : לסנס ספ . קבו : סכפ דיכ סלפנו כסומל = וטע ונפמ סכיסכ סקופ סשו סרסמ סתוס סנידב טרפ) ןוכורפ | 2
 "לטנכ  ומ:פ סטפ סילפ)פמסו ספסכס . ךל .רשא = סוס טנענ .סז ינפמ ו'5 .סנידכ בקעו םנענ .סמ) ןכ 5 ספד | 8
 ו :ןסכ םינמו ןלכמ למונ י 6יסוק ןרופו סוכו .ל'קו סכותכ סתופ סטו וסע ינפמ ףרייקמ ה
 י'טרופו 96 תוכ ס"ע םוק כוסכ ןמק) לכו ח'לו ם : ליעד = = =
 % 5'6 דופ- קני .ככעמ ₪6 .רכעוו .רמ6 :כ')וס .כ'ל5ד .* : ל'קו ומכג סוו סוד 2, 'וכו .חסנענ ךרדכ 7 פל סמ 7

 6דו 606 סכינעיו 636 3'נס 6ד סריכעוו סהקיו כיקכדמ קייד י'כרד ל'י דוע | . "ונו  סתקיו  כ"ססו ויט) 6 -

 | :"פיע שוריפ טיע שוריפ
 'טיִנ גוא ןייק ריֶא ףוא לאָז ושָעיִרַּכ ןיטְסאקא - ןְראָפָנ רָּביִא זיִא םַע גא ויִנָב לע הָחְנַמַה רובלתו (בכ) +

 לויוו וא .בייִוא רּפ ןמעְנ טיִנ איז לאז וא ןּבַעְנ זיא וינפ ל ביש יישר . םא ראפ הֶחְנַמ איד |
 דָא נּוא רַעְדּורָּב ןייז ןופ ןימימ ראפ איז טאָה . ןיא ןעוְונ זיא בקע רָמּולּכ ןיִראָצ ןייז ףוא .ששייט
 רָשַָּא .םיִא אז טלאָא ןעָמּוננ רי טאו ושַע ןֶבאָה טֶפְראַדאַּב ץֶלַא סאְר טאָה רע םאוו סעּב
 זיא ןויז םּורָפ נוא טּוג "א רע ּוצ רעד טָבארְבָג יִד טֶניִטְכַעָנִג טֶה רע נוא הָנְהְמִּב איהח הָלְיַלַב ָל אּוהְו

 מ ןיירא איִזיִא ןְראְווָנטֶפאְרְמְשִג םּורְר בקַעַי איה הָּלִלּב קו (גכ) :הֶנְהַמ רַעְר ןיִא שֶכאַנ עָניִזאְד |
 נוא קיבי רב תא רגעי דנעָה איד ןיִא םֶּכַש אוצ יש תֶא חקו טְכאַנ אייּב ןֶנאָטֶשַג ףיוא זיא רע נוא |

 םעְר ןופ ראָּפ רַעָּביִא םער ןראָפְג רַעָביִא זיא רע איי עָניז ןמּונְג טה רע נא יָת יש האו ָשָנ = =
 -רָמולְ איז ןמּנְג טאה גוא סחקיו (די) : קובי ךייט ויד רָשָצַמַא תא ןֶפְסְנִיִ ייוזִצ עָנייִז גּוא רַעָבַמ = =
 ןּוא לנה תֶא יב ל איד טיִמ רַעָּבייוו איִד זיא איוו טָּבייִרָש יישר . רַעָדְניִק ףיִלְע עֶניז נוא <
 לא טאַהיִנ ָךאְד רע,טאָה הני טי ןעַד עונג הָני |
 ןֶסאָלַש אפ איז טאְה רע ראָג רעְרניִמ ףלעוצ 1

. 



 תי .רָבעאְו אָלָחַנ
 רַאָּתְשֶאְו הָּכ-: הָליּד

 ּהָמִע א
 : =אָרְפַצ 0-5 דע
 לכ אֶל ירא אזו וכ
 הָּבִי ִתַפְּב ביִרְּו הל
 בק אָּבִרי יִתּפ עת

 ::המע ּהָתּולְַּתשֶאְּב
 ירא ינחלש - רַמָאְו זכ
 אָל רַמָאַנ אָרּפַצ קיִלְס

 ךנחלשא
 םירוטה לעב

 טסס . רמגמ - רוככס .6סכ "ינפ |, כפיו (סכ)
 שיש קכסוו < סור6 ובמ "נכ .ומפ ₪6 : רוכְכס .ססכ
 ףככ .סגיו (וכ) םקמ וטָמ = תיכ .סשס לפ | וטק פ"ם ₪

 סיליפק 5 ויס 05 וה יומכ ך65מ -.6ו0 06 = קופרנ .
 יפל סרו .ןמ ולםופ) כ"6 ., סיפיפק .סַס .ץימ 2
 ונסופל "וגס . וכיכי ףככ : סרוכפס ןסכט סכוככס וספמ סנקפ

 < סנוקכמ
 יישר י

 לוחו .כ סיגנפק .סיכפ .חכש . בקע רתויו ₪
 'פ סקנפ . שיא קבאיו :| 655 ןילוס) ססילפ
 רפע = סילטמ = ווק קכס ןופלמ = םי6 * רפטסוו
 כטקסו ןופל .סוסק ג'ל . סעטענ "ע  ססילגרכ
 קָכִימ .סיל. קנטו יכ וקיכסד כקכ .8וס ימל5 ןופלו
 קל ס יפ לפסל סימ5שפמם .סינט ךכד ןכט .סכינפ ל
 וסט .ל'זב .ופריפו ויסועורזכ וקנולו וקכוקס וסעְר

 . וכרי ףכב עגיו (וכ) : (0'כ) וספ לס ולס
 רסכסס ם'ע .ףכ :יומק .חסוכלקב .עוקסס :ךליס חימוק
 . עקתו : סבידק .למ ףכ ןימכ סינעש
 ןסימרמ םרס)כ ןפניכ עקע ג סנממכו סלסס ןופל ךפמ

 ט'ע שוריפ
 רַעָּביִא ןייִלַא וא בקעי נא ודל בק רַתָוי (הּכ
 עָניילק ןֶסַעָּג רָפ טאָהרַע טָּבייִרְש יישר .ןָּביִלְבִ
 קְבָאיו אייז ְךאָנ טרעקג םּוא יז רע טאָה ףלנירק
 טֶליִנְנאַריִנ ךיז טאַה סע נוא רהשַה תולע דַע !בע שיא

 ןנְראָס רֶד זיּב םיִא טיִמ אלמא רעְרֶא שָמְנִעֶמַא
 טאָה רע נוא אונ וכו : נאג ףוא זיִא ןירעָטש
 ול לוכי אל כ ןהַעָג טאָה ךֶאְלַמ רַעַד רָמַּב עז

 טה וכְרָ ףַכְּב לניו ןמוק אווב טוינ םיא ןאק -- |

 םעָד ןיא רד רָנעָמ םַעָד ןיִא טְריְִג ןֶא םיִא רש |
 נוא וטע וקַבָאהְב בקעי ָּךֶרִי ףּכ לקו ףיד ןייז | ןופ .

 ףיד םַעַד ןופ ןיִלאַּב רעָד טקור רַּפ ןֶראונ זינ
 רַמאַיַנ 2 ) :םיִא טיִמ נא א ןייז ןיִא בק

 נ יתאלב

 . 5% סֶפ נקפ* רפויו א*ת

 דט /קכפִס = וכ

 | הלשוו בל תישארב

 בקעָי רח כ + ןלדירשא"תא
 תולע דע ומע שיא קבָאָיו ורבל
 15 לכי אָל יפ אחי > :רחשה '

 ריף עקתו וכְר"ַכּב עני
 רמאיו + :דמע יקב בקע
 אֶל רמאיו רחשה הָליִכַַ 1

 ,\ סש:ק3חי)
 . סירופ" 'פ רכס '5 351 65 סש יִנהלש

 6 4 נק

 ךהלשא
 :רמחיו - ספ ןינוח ופפ וקנ5כ3 .פישפרב '5 רסווס 'ס 52 יכ [ריו

 םי'בשר שּוריפ
 :אלש ול רשא לכ ריבעהש רמולכ . ודבל בקעי רתויו (הכ)
 "ידכ םהירהא רובעל הצרו ודּבל .אוה אלא רובעל דוע היה
 קנאה : ןיוונתנ ושע ּונשגפי אלש תרחא ךרד זחורבל

 אלש ח "בקה לש םויק .האריו חורבל לכוי אלש ומע ךאלמ
 ירובעל .הצרו ךאלמה . ול לוכי אל יכ (וכ) = : ושע והקיזי
 ךפ ומכ .ךריה ןמ הלדבנ .עקתו : ותרְּכ לַעַּב חורבלו
 :ריאהש ןויכו .רחשה הלע יכ (זכ) : ךממ ישפנ עקת

 םימכה יתפש
 פיכוטמ .סולכס לכפ יפכ (פ'גק) כ : "וכו .רטנכ וממפ ססמ
 :סוכפ םקוד וכ! . ול -ככ6 ככ קמ רכעוו  בותכד .בוכעס רככ
 :סוכ וכפלכ לככו .סיכפ :סיפרקנ סיכושמ ןיסכ סונכ 6
 :וע ףד ק'ככ ןכ 'יפ י'פר 5 ן'כסכו | פ'גכ סיככ סורגד

 .'ונו ךיניעכ ןמ יק6נמ 5 ס6 וכג ןמקל יישר םיכזמדכ
 וס םרפלו קומד) י'טכ ךול> סמ) סטקפ 51 ל"טבסמ 9

 :פןסע "וכ 'ופכ ופל כ"ו סקנמ "יפכ 'ופ:6לו םומכ6 ס
 רפוכ ךייס .ןופט סוממ .רח6 סורופ ?יפ ךכופ) וע למ 0
 יכפ וסע לט ולס סוספ ןווכ דוכַכס .ףסכ דפ רפפ  ולעסש

 טסו טקס ןפ (\ סימרי) ול ספודו ססככתמ סוקממ עקעקפנ
 סויכ סליפ לפול 5 ךיכלו . רחשה הלע יכ (וכ) :

 טיע .שוריפ
 רַר םּוראוו פָא ףימ זאָל רָמּולְּכ קעוָוא ךיִמ קיש
 טּביירש שְרְדִמ רד ןָנְנאָגָג ףזא זיִא ןרעָטש ןנְראָמ
 םאוו בָנְנא וע סי טנאָזנ םיִא וצ טאָה בֶקַע
 < טאָה ןְרעָטֶש ןָנְראָמ םעָר ראפ אְרומ טֶסאָה וד
 :םייָצ רד ןופ וא ךָאְלמִ ןיִּב יא טרְפנעג םיִא רַע
 ממ םייצ ןיימ ךאָנ זיִא ןפאשב ןיִּב ָךיִא סאו ןֶא
 ָךיִא טַעָּב םּורְד דָנּוצַא ראָנ תנא וצ הָריַש ןַמּוקְג
 רמאמ ןנאז הריש ןיינ ןזאְל ךימ טָסְלאָז וד זַא ךיד
 פא טיִנ דל יא חל אל טגאָזְג בקע טאָה
 ָךיִמ טְסַעְוְו אּוד זַא טֶרַעָייַב יִנְְכְּב סא יִ ןיזאל
 < "שנא םיִא טאה בקעי טֶבייִרש יישר - ןָשְנַעָּב
 :. תָרומ דו טעו וד ןרייס ןּואָל טיִנ ךיד לו יא
 אדר ף%% ג םיִבְסָמ טל אוד טָסייַה סאד ןייז

 %% 2 > %ש ) 0 6 4 אם 2
4 4% 7 7 

5 24 

 הר

 ה



 ו 0
3 

 : < םלקנוא : . 8

 הל רמאו תכ :יִנְתְכְרּב ₪ 2 ו 0 :ה : קא | לא רמאיודיִנָתְכרְּביַאיִּכ ךַחְלָשֶא

 :נשרפעשפ + בקע רמאו ךמש"המ דלא
 בקע. אָל ַּמָאְו טכ וע רפי בקע אל רָמא"ו טכ

 דו שת ןח תירשחיכ לארשידסא וכ ךמש
 ו מ ו ; לכותו םישָנָאיסעְו םיִהלָא"םע
 אנְ"הריגה רָמאיו בלעי לָאָשיול =
 ימשל לֶאשתהֶזהַמְלִרמאיו ךֶמְש =

 ףרביו

 רַמָאַו .בקעַי לָאְשּו ל
 רַמָאַו ּךָמְש ןעְב .יוח
 לֶאָש תא ןנָד אָמְל

 ימשל . 35 ןינוח סע פיפ יל אז

 םירוטה לעב
 ינחתלשתש . ינתכרב סא יכ : ךכרדל ךליל שי התעמ םויה
 יכ ךמע יתקבאתנש 'המכ קוזנ היהא אלש םולשב ךתאש-
 השע .  תינק הנק ומכ .םיחלא תא הרש תרזגמ . תירש יכ (טכ) : ךאלמ אוהש בקעי עדי וא רחשה הלע התע
 יפל עלצנו בקעי הקלש המו ץריו  רשיו  םקיו רטאיש ץר םק כש תרזגמ לכויו ךאלמ לא  רשיו לבא , תישע"
 ושוענש תכלל . םינאטמ וא ה"בקה ןוצרב אלש :ךרדב םיכלוהה לכב וניצמ ןכו . חרוב היה אוהו וחיטבה ה"בקהש

 0% = םיבשר שוריפ
 < + סיס וספ ₪ וכפש יפכלכל סדוס 'ינכ . ינפכלכ ((כ)

 17 אָּתְלַבּ  אָירְבּוג

 .השטב 'ח ףא רחיו הלשת דיב אנ חלש ביתכ השמב.

 / םימכח יתפש

 ו כיכסדמ )"יו .שממ וכרכוס ונמפ טקיכ 6פ-ד "לו מ
 יסדו 606 - סו וז סכוטת סלכ ךפוס "וגו כקעו 6) ך6למס*
 סוס גקעוט מ"פ כ"ס 'וכו ךולע רמפו 65 י"טכ שרפמדכ ס'ס*
 וכיטמ סיס 5וסו תוכככס לע 4 סדויפ סו לכד וגממ טקכמ
 ₪06 ומס ןסכ ךפלמס ףולקסש 69 כ"כ ] : ס'סכ .ריסש
 ו  למ6) ךמט ק5 = ףילסס) דותע ס"כקסט ול למו6 סוס-

 השוע ףא ןורח ט'כב םימכח ורמאש י'פעא שרדה יפלו

 יישר
 קוכלגס לע 5 סלוק . ינתכרב : (65  ןילומ ל'כ)

 י'טכל ספק ץסכ) ..ןסלע רטרעמ וטפס יכס ינכרכס
 סירסכ עכיק = ןקו "ןכו סדוס 55 |. ל"לס ינכרכס
 אל :(טכ) :'(קוהו ס"מ דומע עירו סמרכ | רסוזב
 סכקעב | ךל"ופכ - םוכלנסס דוע לפסי ₪. בקעי
 ס'גקסט ךפוסו .סינפ | יולגו סללקכ ספ יכ סימלו

 ליו (כי עשוס) :3ופכש ןסזו ןסילע ךל סדופו סיִכ5 ספ יגלו ךכככמ לוס סו 1 ךממ ףילקמו 55 םיככ ךילע סלגע .
 ןסמס ונמע .רכדי סטו ופ5מו 6 סיב ל ןקססנ סמו ול .ןכססיו ךללמס סככ ול ןנססיו סככ לכויו ךללמ ל
 ןיסמסל ןגמפמ סיסט ספ וקוס ךלכיו וסזו ןסילע ול סדוכ ומככ לעו כקעי :סככ 6 ל\ סכ ונמע רכדיס דע ל
 : כלו וסע . םישנא םעו :סל 5 וא

 שע שוריפ = 0
 טשְסְנעָּבִג ףךיִמ טאָה רַעָטאָפ ןייִמ סאו תּוכְרַּב = =

 טָה ייִלַא רמאנ חכו + אווז ףוא טגירק ושע םּוראופ |
 זיא .וזַא אווו מש המ טאג םיִא אוצ ךֶאְלַמ רעד

 ןיימ וא בקו טְנאָזנ רע טאָה רפא ןָמאָנ ןייד
 ןָמאָנ ןייד ֶמְש רש רַמֶאי בקע אל רָמאינ (טכ) : ןמאָב

 טרעֶייַב לאְרְַי פ ִּב בקעי ןיִרַעונ ןפּורְנ טָנ לאָו = =
 טשרעָהְג טסאָה וד םּוראוָ פיִמלָא ָתיִרָשיִכ לַאְרְשָי == =

 טנייִמ סֶד ןָנאַמ םיִמ נוא יש ו ָךָאְלַמ ןויא טימ =
 איב איז טְסאָה וד בוא לְכמ ןֶבְל נוא ושע ןעָמ =

 אל טנאֶזג םיא רע טאָה וזָא טָּבייִדָש יישר . ןעָמּוקְג
 א ןרעו) טגאזג טינ ןוש לאָו םָע מש דש רמי בקע

 טייקשְלאָפ טיִמ מק ןא ריר וצ ןנעו תוכרב יד
 טעוו ףוס רד נוא טֶפאשְרַעָה טיִמ ראָנלֶאְרְיפַאי<>

 תב ןיִא ריד אוצ ןוייווְּב ךיז טעוו הבמה זא יא =

 - ו

 2 כ 1%

 עונק ספ וכל ןיס (כ'כ) , לאשת הז חמל 6) : סס .לכותו
 טע שוריפ

 ףיד טעו נוא ןמאֶנ ןייד ןטייּב רפ טעו נוא לֶא

 לע ּוא יי ןָטְראַ לוו ףיִא גואְשטְנְּב ןפְראר
 טיִנ בקַעָי טאָה תּוכְרְּב איד ףוא ןייז הָדומ ריִר
 סר ןייז הָרּומ ןָמְבאָר טזּומג םיִא רֶע טאָה טֶלאָוְְג
 פָש תיא כ רטייונ טייטש םאוו קוסָפ רַעְר טְנייִמ

 רָמולְּב טשְנַעַּבִג ןָטראָר םיִא טה רע שייט זיא
 הרומ טזומנ טרֶא םער ףוא ןטראד םיִא טאָה רע
 טָה בקע נוא בקש לאו ל : תוכרּב יד .ףוא ןייז
 טְנאָזְג טֶאָת רע גוא רֶפאִַ ףֶאְלמ םעְר טגעְרֶסג
 - שא ןָמאָנ יד זו וזַא אנ ריִמ גאָז ּףמש אנ הי
 ןנעו ןופ יעל לאשת ה הטל טנאָזג ךאְלמ רעד טה

 שו רי םָאְ ףאָנ תוחילש םער ףאְנ טרדנע



 דר
 בקעי

 אָמש בקי ה -
 ירא לֶאיִנָּפ = אָרְתַאְד
 ןיִפא יוד אָכֶאלִַי יִתיזח
 תַבָנְתְשָאְו = ןפאְּב
 הל חנְדּו בל +:-ישְפַנ
 תי רבע דָּב אָשְמש
 לע עלממ אּוהו לָאּונָּ
 אֶל ןָּכ לע גל + ָּּבְר
 תי לֶאְרָָי נב ולב
 ית לע ו אישנד אָדיִ
 ןיִדָה אַמּ דע אָבְי
 אְָּר יִתְפְּ בירק ירא

 םויה דע

 .חלשוו בל ת .תישארב

 אבקה שש + םש ותא
 07 =רעק
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 יתיאְרייֶּכלֶאיִנְּפםוקְמַהְמְש
 :יִשְפָנ לָצְנתו םיִנָפ"לֶא םיִנָּפיִחְש
 רכע רשאכ שמשה - ול"ידחרזיו כל
 .? ןכריידלע על אּוה לנפת
 לָארשיזינב ולכאיאל ןכזילע -
 ףריה הּכ"לעו רשָא השנה דינ"תא

 ריף ּעַגַ יִּ הזה

 . אשיו * גל + השנה דיגּב
 בקע : אָיְשנְדְריִנְּב בקעיד
 בקעו ףל לע רפ5 .5ן 2 55 סיחספ 89 ןכ לָע . 2 יי -/ 5 .ןירדסנס 9 תלזיו א" יהוניע. בלש קמ א א

 . לקו 8 ינוח כי קןילוס םכ ןי םודיק ךריס .. 62  םוםירכ 5 ןינומ .אוחו

 | םיבשר שוריפ
 יהשכ תתע . וכירו.לע עלוצ אוהו (בל) : ויתומצע ופשו = אוה דיתע :יולה ךיחא ןרהא אלה שי םשור המ ןאָכו שוד
 5 רקובב יהיו וטכ . ופירי לע עלוצ והואר שמשה |. יול התאו ןהכ היהי אוה וישכעו ןהכ התאו יול תויהל
 ךרדב יהיו בתכ תכלל לצעתט היהש יפל 'טשפה יפל ךא

 יעמב עלבנש הנויב ןכו . ותימה שקביו 'והשנָפיו ןולמב =
 השענו .אוה ךלוה יכ םיחלא ףא רחיו םעלבב ןכו . הגדה
 ומכ רגיח יפש .ךליו . םעלכ לגר ץחלתו ביתכדכ רגיח

 י"שר

 תוקילכס םדוכע םונמ יפ9 (כס) וניפוממ שם ןינפסמ
 כ 5% .:שמשה ול הרזיו (3ל) :  סיספספמ טפש
 וסז לחעס 15 כיפס ונולפ .סוקמל ונעגססכ פוס. דל
 סמכ וסעל5  ם5 םוספלל וכרפל ול םלזיו : 0"מו ופופפ
 ןסוסו  סופנככ .ספלמו סקד5 םמס (ג .יכסלמ) סמיסד
 : :וניטטכ- :מוכמ סרסומ עבב .רסבמ 6ניסכ ע ל עוקבל סלסימס סועב

 השנה דיג (נל) : פמטס סתכוטל פ ןומכ .תוסו סלעו וו סטפ יפל סטנס דיג .ןמש סלקנ סמלו \
 ילמפ לכ .םס סוס כמ יכ סמ ןפקל) ןכו ספלוכנ 5 זס סימכי) ןכו .ספיפק

 לע (גל) : האל איהש עדונ אל וישכע דע יכ האל איה
 ול חשעש סנו בקעי לש ותרובג ןורכזל .:ולכאי .אל ןכ
 המש ןכ .יכ ש'ירב הטמל ומעט .ךריה : תמ אלש ה" בקה
 חתפ תויהל םיכפהנ קובד ךרישכו לזג ןכו הזמ רדנ ןכו

 םיטכח יתפש
 ₪ ם : 'וכו קוכרכס לע ךילע 0 'פמ 16 - ףולומ ותולס
 כקעומ .סוכ 350 = ₪וס סג יכספ  ןנממ סז )פססכ סעככ
 0 וכ וכו וכ סו סמ מ'מ ולוכככ סקרו ספ 'יפ6 ל'קד ע
 326 עלו סיס ,קוב) שמכס סכיקקספכ )"כ 5: 'ןכ\ סקרו

 על6 סיס . עלצ .אוחו

 ךריה..ףכ .לע) :
 : \סורנכ ינמסב ףכס .ךלמפקכ דע ומכ ףכ יורק לונעו לולתו .סובג .לסב לכ - (טקיד .עבסלג) .זע33- פ'פלופ

 ט'ע .שוריפ
 ףִאלַמ רֶד וא סַש ותוא דרגו יישה ןופ טקישנ
 יקח םש בקע ארקיו (אל) + טשטנעְּבְג ןטראְד םיא

 לֶּונָּפ טְרא םער ןופ ןִמאָנ םעְדְַּפּורְנ בלעו טאָה |
 ;העַזג ּבאָד ףיא לויִוָו םיִנּפ לא םיִנָפ םיחלא יִתיִאְר יִּב

 ןיומ נא ישפנ לצו ףיִלרֶפְניַשַּב טאָנ ןופ ךֶאלַמַ
 נוא שמָשַה יל חד (בל) : ןראּג לּוציְנ זיא בייל
 ןייז ן :לאה וצ טניישג ןנעו) טָנייִז ןופ טאָה ןוז : אד

 ןיִראָבג רָעָּביִא זיִא רע א לֶאנפ תֶא רַב ; רָשֶאּכ 1

 סאו טייָצ איִד טָּבייִרָש יישר , אופ ט
 וא רָע א 0 אוצ רַעָמְנּא ל טאָה .

 2 ט"ע שוריפ
 וכ לע על אּוהו ןיגעו) טְנייז ןופ | ןָנייַש וצ טֶלייִאְנ ט

 זיא ןוז איד ייא ףיר ןייז ףוא ןקנּוהנ טֶה רע גוא
 = = פע זיא טנוישג טאָה איז זַא נוא ןעָנְנאָנְג ףוא
 5 ינסו אל יוזא םורר ןכ לע לו + ןיראוונ טליה
 םעְר לאט י ןופ רדניק איר ןיסע טיִנ ןלאו לארי

 םִעְר ףוא ויא רע םאוָו ךרוח ףנ לערַשַא שנה דיג
 ןֶנִטְנייִה םַעְר ּווָּב הוק פייה דע ףיִר םעְר ןופ ןְלאַּב

 ןִא טאָה + ףֶאלמ רד םּוהאוו גקלי דרי ףכְנ עִנְנ יִכ גאָט
 2 א בקן קט ףיר םער ןופ | ןלאּב סַעְר ןיִא טֶריִרְ
 - וא בקע מאה וע בת אנו "הֶשְנַה דונ
 ו ןהעננ טאה רע נוא פר ןניא ענייז ןָבּוהְנ
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 : תוחפשה יתש

 ושע ץרו י

 רכווס 'ס סיכנכ 5 4 יו . גכ סדנ 62 סניגפ ע) סכוס ז סיתפפ רנפ 5וכו אך
 ותקשיו ל ןוהא . קל: סטרפ

 םיבשר שוריפ
 : ןכשמה ךרי .  בקעי ךרי . הנושאר תואב ומעמו ןטק

 "סולק ו חלשיו גל תישארב

 אא שי אחיף אב ושע הָנהְו ארי ויניע בקע
 -תֶא ץחו שוא תואמ עַּבְרַא ומת
 לעְו לחר"זדלעו הֶאליקע םידליה

 "תא םֶשיו ג
 הנשאר ןהידְלתַאְו תוחפשה
 יתֶאְ םינרחא .הידליו האלזתאו
 אוְָו : :םיִנרֶמֶא ףֶסויתַאְו להר
 עבש הָצְרא וחַתְשיו םֶהיִנְפל רבע

 :  ויתאזידע ותש יידע םימעפ |
 והָקְּבְַו ותארסל |
 : ּוכְביו רכשו ףראוצ"לע פת |
 םישנח"תא אָרָיַו ויניעיתא אשוח =

 קנוא

 = הֶאַמ .עּברא הָשע
 אָיִנְב תי גיִלַּפּו ןיִרְבְ
 . לע לָמָר לעו .הָאל לע
 ישובג אַתְניִחְלןיִתִרַה
 < ןיִנָּב תא אָתְנִחְל תי
 הֶאְל תי ןיאמדק
 תש ןיִאְרְתּב אהב
 ןיאָרְתַב ףסוי תו לחר
 ןוהימַדק רבע אה ג
 עבש אעַרַא לו ריִנְס
 רע ּהברקמ דע ןינמיז
 רשע טה ד : יִהּוחַא
 לָּפְ הפנו התומדסל
 הקשנו ּהָראְוצ למ
 תי פק ה + יוכְבּ
 איִשנ תי אזו יהוניע
 ןמ : רַמָא 'אָינְּב תו

 ןולא |
 תאו

 םירוטה לעב
 טק דל לושי פכס יכ  ס"פ . םיפעפ 'ז 0506 וסתשיו (ג)

 : וממ *ינכ ו"ינס תוכלס רוד וסלשונ> 'מיגכ , וסקשיו : ולטגנ ןויכמ סלטמ) דוקג . וסקשו (ד) :וכנמ תוכעוק '% ריכמסלו

 ןוכס6 ןולסל .םינרחא הידליו האל תאו (נ)
 עפל וסו6 סכיס6 כמ5 . םהינפל רבע 0) : גינמ

 םיע שוריפ

 טיִמ נוא ןֶא טמוק ושע שיא תואמ לבא ומעו אָּב ושָע = =

 רע נוא םירליח תֶא ץמיו ןאמ טרְדנוה ריִכ ןִנַעָז םיִא
 ףוא וא הֶאל ףוא רַעדְניִק אי טלי וצ טאָה
 סביִלַטיִא רָמולְּ תוחָפָש אייווְצ יִד ףוא נא לָחְר
 רַעַדְגוזאָּב רע טאָה רעדְניק עְדָיִַא טיִמ :יוַו

 תֶאו תיְּפְשַה א ןאָטְנ טאַה רע וא סָשָב טלעַמשנ 6
 םוצ רֶדְניִק ערעַייז טומ תוחָפָש איר הָנישאְר ןֶהיִרְלי

 עָריִא טימ הֶאָל בוא םיִנרַהַא ָהידליו הֶאְל תֶאְו ןטשרע .

 סיִנורֶהַא ףסוי תֶאְו לָהְר תֶאְ ןיטְשְרעָטְניִה םּוצ רַעָדְנִִק |

 יישר .ןַמֶשְרָטְניַה ץנאָג םוצ ףסוי טיִס לָחְר נוא |
 ןטשרָטניַה סּוצ טֶלַעַטָשִג טאָה רע סא טביִרָש
 רַע נוא "םָיִנּפל רָבַע אּוהְי (ג) : רעָטביְִ םיא יב זיא

 עֶבָש הָצִרא ּוחַּבְשִמ איז ראָפ הא רַעָּביִא זיא ןיילא

 יישר
 ופנלגסנ . .והקבחיו (ד) ; סליקפ וכ סתלי סהלסל
 ו : וללס םולווסתסס לכ סוססשמ וססלככ וימסכ

 ט'ע שוריפ
 לַאָמ ןָּביִז דע רד, וצ קוב ףיז מאה וא סיִמפ
 :רֶדְגרְּב ןייז וצ טנהענג טח רע וב ויחא דע ותָשְנ דע
 ןיגעקטנַא ןפאְל ויִא ושע בוא ותוקל וש קרב (ד)
 ןּבאָה ייז גוא וכ טשּקְנ םיִא טָה נא והָקָשְיו םיִא
 והקשיו ןופ תויתוא איִד טּבייִרָש יישר . טְנייוְָנ

 ערענוא ןינירק הרות רעָד ןיא טֶלעַטְניּפִנ ןנעז
 רע וא זנוא טזייונ סאָד ןִנאָז לייטא ןָניִר םיִמָכִה
 וא ץֶראַה וצנאג ןייז טיִמ טָשּוקנ טיִנ םיִא טאָה

 - נעו סיונגויא סאד ֶנאָ ין ןועמש ב
 משוק םיִא טָהנּוא תונָמִחַר ןייז ןְראְוְְג טָציִה רֶד
 רע, וא ויָנפ תאו : ץראה ןיִצְנאַנ ןייז טיִמ
 ל סיטה אד ןנוא לע ןבוהנ ףוא ה



 רַתָבּו .ּודיִנְסּו אָהָנְבּו

 לָתְְו ףס* בירק ןּכ
 ל כ רַמָאְו ח והינו
 יד ןיִדָח אָחיִרָשַמ לָּ
 אָחְכְשַאל רמָאְו תיערע

 ןימחר

 האק"

 םירוטה לעב
 ךל סכ5מ יכ ספ ךל יפ ךדיסו 620 'סמכ 'נ .ךל יפ (ס)
 יסד  םלדכ שיט :וסז ךיככו ןפס ספ ךל ימ דופ לכק ספ
 ימ סה ססכ סילמו | ויסנפכו וסמכ :ןיפנופ  ש"סנמ = םופכ

 יישר
 עי יכפסד | סקיילככ סוס לכדכ ןיקלומ םי\ וינע דוקכ
 .(ס'ב) וכל לככ וקסג פלש למוכ וז צ סדוקנ ומלדמ
 כקעיל לנוס .וטעס :עודיכ שיס סכלס ילקוו ןכ ם'לפ
 :'('כ) וכל לכב וקטנ\ סעט סתוסכ ויממל וכמכככ 86
 שכגנ 6) :ךלט ק פויס סלפ ימ .ךל הלא ימ (ס)
 לכל סינכס ינפל סוכנג  פוסמפס ןלכנ .לחרו ףסוי
 סלקו ממ ספוק כי ימס רמפל סינפל שגנ ףסוי לסל
 לכסססלמ וכככעסו דגגכ דומעס עטב וסוס לט ויניע סב
 לכ ךל ימ (₪) + ןיע ילע פכככ) ףסוי סכז ןסכמ 3
 ךלע .פוסס- ר יספנפ .ככמ סנספס לכ 5 :..חנחמה
 יכילומ לע :5כקמ לם ופוטפו ' . ךל = 6וס .ספ) רמולכ
 ויסט ש | ענָפ - סיכקלמ לם  סוקל :וטרדמו = .ססנמס
 ססו סס6 ייפ לק ססל סיכמופו ויטג6 ם\ וקו ןיקסוד
 ונסו .וכס וכס = סוכמופ | ןסו וטע לט = ססל סילמוס
 סיסינטמ ויכלו סוס .קחני לט ככ ומינס .סילמוס
 . סיסינשמ ויס סנו סוס סקלכ6 לש ככ ןכ ,וילע

 ט"ע שוריפ 9
 יד ןנעז רעו רל הֶלא יס טֶנאָזַנ טאָה רע נא רֶמא
 ןיי רפ סאו ןיִא רָמולְּכ ןייד ןֶנַעְז איז א עָגיִזאָד

 רעדניק ענייד איז ןיִנע וצ ןייד אייז ןנעָז ןפוא |
 רָשא סירלוק טְגאְזנ בקַעְו טאָה רסאינ טבעָנְק רַעָרֶא
 טאָנ םאו) רֶדניק איר ןָנעְז סאד .ָּרְבַ תא םיהלא ןנח
 תיפָשַה שנתו ) : טכעבְק ןייד טגיִלַעָז טייל טאָה

 איד טְנֶרַעָנֶג ןיִּבאָה אַז גוא נתפשו וילו הָנַה
 ףיז ןיִּבאָה נוא רַעְדְניִק ערעייז גגא איז תוהְפש
 טיִמ הֶאְל נא וחמש היִדליו האל םג שנו [) :טקּופַב

 יז ןיִבאַָה וא טנְרעְָג ףוא ןּבאָה רעְניק עא
 טָה אנ רעָר נוא ועושיו לחרו ףסוי שנג מא

 . טקובג יז ןֶבאָה נוא לָחְר וא

 תלשיו גל תישארב

 םיִהְלָא ןִנְחירָשֶא םיִדְלְיַה רמאיו

 שנתו ' :ןיוחתשתו ןהידליו הגה

 . 7 ל , ו . + מ 0 ש תל רק ל[ 7, שרו יי ד בי יומו 0 6. ד, .4י רו ורוי*<- ו ישא ;- יש שא 3
 2 ל

 7 הע

 ףל הָלֶאְיִמ רָמאַיו םיִדְליהְיתַאְו

 רחאו ווחמשיו היִדְליו
 רמאח" :וורתשיו לחרו ףסוי שגנ
 רַשָא הזה הָנְחַמָהְ"ַּב ָךְל יִמ

 יתשגפ
 םיבשר שוריפ

 שיאה תא ריכזהל ךרד טשפה יפל: . לחרו פסוי שגנ (ז)
 ןכ ומכ רסא הידליו האל רמאש ךותמ הלעמל לבא הלחת
 : תחלשש םירדע לש , הנחמה לכ ךל ימ (ח) : ףסויו לחר

 םימכח יתפש
 ץ"יטס דכ) דוקנ וסקטוו שכמ )'כ צץ : 6פ9קנ כ"ק5 דומ
 ווגיס 6 ססקס :% ו"סקוו כיפכ וכ5כ יוסו סדוק) סנופ וכפ
 עדו 52 עמסמ ₪55 ימד פ'נכ כ : וכטננ ופעדְכ סוסס
 סזיסמ כמשכ ךנט םויס) 'ופ ןככ ךג רמל כ'ק5ו ויס ימ לש

 ףכסד רך : ךולוכס 16 ךולכע 16 - ךונכ .סס ס5 ךלס -סס
 ססד ךונכ וס ךודכע .למולכ ךל סמ ומ יכג ןמכ שרפל 6
 דועו סס וידכע יפדוכו סמנפס וכונומ .ססס וע עדוי סוס
 לכ סתרט .סמכ למולכ 'וגו 836 ךונועַּב ןס 6905 ןל כוטס סמ
 ימ לכ וטוביפ ך) ומ 3ט 'ופ וסדוכ וכ כתכ ל"קרסמו . סז
 כוטס) כ"ס ךונועכ ןה 5וממכ | וכ כיפס סמ כ'5 5'3ן ,ס
 ימ וסע וקופ 350 ךכ יכ- לוסוק סז ןיס .ול< ססש .סנקה
 ךול5 ינפס יתטגפט סנסמס ככ סס ומ) רמולכ סנקמס לכ ך)
 יכ ךיניעכ ןמ ₪525 כקעי ול כיטס ךכל .ךל לוס סמכ רמו
 כ'לסד ש : ?"כע וכו ך) 6וס סמל לע סוס ות36ש לקיע
 .סידכע 'ס ₪'כ ןיס 53 .סמנמס יכו)ומ 50ד סנקמס לכ למ
 וכסס ליבסכ יכו .יכוד6 ונועכ ןמ פו5מ רמפוו כיטסט ספו
 ויס6 ולמ6טכ ןויכד ל"יו . וינועב ןמ 55מי סיכלנמס ופו6
 כוקמ סיס כקעיט ססכ כ'5 ןיסינכמ ויס 5ןס כקעי לט
 טיע שוריפ 7
 איר ןּבאָה עָלַא איב םאוָו ראפ טֶּבייִרַש יישר
 לָחְר אייַּב נוא רעדניק איד ראפ טְנְהַעְנְג רעָמּומ

 ףסּוי םוראוו לָחְר רָפ טְנהַעְָנְג רעירְפ ףסוי טאָה
 רָאּות תפי ןייַא יא רַמּומ ןיימ טְכאְרְטִנ וזַא טאָה
 סורר ןעָּביִל ראָּפ רי ןיא יז ישע טעו רעָמאָט
 רפ איז לַעְו גוא ריִא ראפ ןֶלעָטַש ךימ יא לע
 טָה םורד גוא ןקוק טיִנ ריִא ףוא לאָז רַע ןֶלעָטָש

 ןיע יי ו ןיָע ילע הרב רָב וצ ןַעְנְנ הוז ףסוי
 ..ימאכ ה : ןייז טלוש טינרדניק עניי ןיא לאָז ערה
 = יִתשְנּפ רָשָא הזה החמה לָכ ףל יס טנאזְנ טאָה ושָע וא
 "  םָמַטָנִנעְנְּב ּבאָה ךיִא סאו הָנְחמ אי זיא רַעְט
 איר ףוא טיג סאר טכיִבש ישר .ןייד זֶא א

 = 1% קראה 2
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 | םלקנא < .חלשיו גל תישארב |

 בקע רמאו י : ךלחרשא ל יקי .ירגפפדעא 'חא בר ילישיושע רמאול ;ינדא . ל תיִא ושע רַמָאְו ט
 ְךיִניעְּב ןח יתאַצְמ אנזים אָנ"ְלא
 ןפחלע .יִּכ ירימ .יתְחְנִכ תחקלו
 ג םיָחְלָא יגפ תאר ךיִנָּפ יתיאר

 יתְכְרְּבייתֶא אָנְ"יחק * :יִנצְרת
 < ..ספורס קרפ רסווס 'פ 65 סטוק ס פכוס ינפ פסל א"ר

 .ּעָבְּב בקש רמו י
 תחְכעַא כ

 לָּבְקְתו יב ןימחר
 ירא ידי ןמ אָתְבְַקִ
 פטל ןוגתזח ןכ לע
 אָיבְרְבְר יִפַא יח
 לבה אי! יל תיעְרְתיִאְ

 יִתְבְְת תי - כ
 - תאיתותיאד רשא

 םירוטה לעב
 סיככק ססל סינלומ ויסט דפ .ססכ סיכמ ויסָמ סנממס ?ל ךל
 ךג ימ כמ6 פונכו סינכ ו סללו וכ טנפסכו סיפמס רוכקל
 גע סיכיכמ ונמ6 ןטכב ונייססכ שכפ5 ךכ 65 פטטכו סינכ ספ

 םימכח יתפש
 פידוסכ רמופכ ויניעכ ןמ .85מוו ךכ> סוכסנמ לש ןסינועכ
 : /וכסו5 תווס) כופי 8 וס סג ז"יעו סוכסוה סכרס 1) םיע
 : יגס כר ול טיכ ךכ רפס ךל יוסי לכ לפכמ קייד י'טכ ת
 ג 36 רמ5 ךכל סכסו% סע קוכד סנוע; דימת 25 לפס א
 כמ5ס 505 (3"טרסמ) 'וכ 35 סטקככ וטוריפט ןכ י) מסת
 ןכפו 62 סו פוכככס לע וכ סדוסמ ותסדוס לע ישק 6 6
 דוח) .סנכקכ ספוכ וגילו ככ ול םו ל"קש  סכומ6ס לע 6
 לע יכ 6וס ןכ לע וכ 'ופט ינפמ סוס פפסופ) ךכנוס .ב : יפק
 יתישכ כ56 לע כותכיט וס ססמ "5 יד סוס כ'5 ןכ 5
 תפסופ ףיסוסל ךכפוס ךכיפל ךינפ יתיפכ יכ 15 'וגו ךונפ
 ספעמלמ ידומ יתסנמ תהקלו לט סעט וכ םלמ סוסתפ ודכ ₪

 ךל ןוגסו יסדכ .יכ ידומ יתסנמ ₪5 תקקלו רמ6 וגלכ ןנמיס >
 'יפ ז"דעו "וכו ךיכפ יתילכ סַע סקכד ןכ לע תמו וגנכקתט
 רמולכ ס5ומסס ף"כ םוסרכ5 59 ב : ןכ לע יכ בותכמ מ"כב
 תתופכ ןיפב סיסל6 ינפ כ"ג יתוסרש ומכ ךונפ יפי6ר
 וגעידוס ך : "וכו סיכוכס פל סחנמס תניקנ) סנס סי6כ0

 : ט'ע שוריפ
 םיִא ושָע טאַה הָנֶּפִמ איד טריַפִג ןֶּבאָה אייז סאו
 רימ טֶכאה וד סאוו ריד סאְר גוט םאו) טִנַעְרַפִג

 ₪ אֶל טְנאָזִג בקע טאָה רפא הָנְתַמִ טקישנ
 :ןראַה ןיימ ןופ ןנוא איד ןיא ןח ןָניִפִג רצ יִנדָא יניעב
 ָךיִא יח בְר יל ש ושָע טְנאָזנ טָה רע נוא ראי ₪
 ןייז לאז סע ל רָשָא דָל יִהָי רַדְּורְּב ןייִמ גּוניִנ ּבאָה
 םאְד ריד טָלאַה רֶמּולְּכ טֶסאַה אוד םָאוָנ ריד וצ

 הֶדָומ םיִא רע טאָה אָד טְּבייִרֶש ישר . עֶניִנייִד <
 םוָו תּוכְרַּב איד ּוצ ןַעג םיִּכְסַמ טאָה נּוא ןַעונְנ
 טאָה סאר נּוא טָשַטְנַעְּבִג םיִא טאָה רָטאָּפ רַעָד
 ל יקי טְנאָזְנ טאָה רע סאוו םעָד טימ שנייִמְנ רע
 ראו 0) :תוכרּב איִד ריד טָלאַה רֶמּולָּב ל רשא

 טעָב ּיִא אנ םיִנ לצ בקש טנא םאָה

 . יסיכלו .סיכפ וכ ןישט כ"ספכ לסוכ | םייס ספ6ש קופנוע יש
 כס 'מינכ . סיסנ6 .ינפ פסככ (י) = : סיככס 156 ךכ ימ כ'6
 .ךפ 06 ךג יוסי ימ6 : ונממ לופינו וכט ס6כמ ו5 זמכפ ךלש

 ל יישר
 + סקס ונלכמ ןכ סל ססל .סילמוק 5וס כקעו לכ וותס
 פוכרנס לע ול תסדוק ןפכ .ךל רשא ךל יהי (פ)
 םא :.ןק יל כמספפ א 2 ל5 . אנ לא \(י) : (ר'כ)
 ידימ יתחנמ תהקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ
 ד ןונסו יפדכ יכ .'וגו ךינפ יתיאר ןכ לע יכ
 יל ןיכוטס .ןסו ב ךינפ יסיסכ ככל לע יססנמ ככקקמ
 םימרסכט לע דועו ךלמ רש ג ימיסכט ךללמס ינפ םייסככ
 ךסלמס םייפכ ול -ליכוס סמלו . ינסכוס לע יל לוסמל יל
 לוכי מופ לופיכו סיכסלמ לכ רמסיו ונמיס סלוסיט ידכ
 ןופכ לכ :ןקו ד 5 תסייפפנ . ינצרתו : ססעמ ול
 . (גניטפנעזעב) = זטלב מ'כמוליפס  סויפ ןופמ סכקמכמ
 סוסכ תוכככקס (בכ- סכקיו) .סכל סיסי .ןוטלפ 55 יכ
 סיעדוי ןונכ ןוטדי קיד יספפ (י ילפמ) ןכו וככל םויפל
 ססכס וז סמכפ יקסנמ . יתכרב (פי) : םונכלו סייפל

 טיע שוריפ
 ןיא ןח ןָנּופָנ באָה ָךיִא בוא יב ןח יִתאָצְמ פָא ףיד

 ןיימ ןֶמַעָנ ּוטְכְלאז ירי יח קל ןנוא עשיר
 ריִד ּוצ יּואְר זיא סע ןעְד יּ רָנאַה ןיימ ןופ הָנתַמ
 יתיר ג ל הָנְתַמ איד רימ ןופ ןמעָנ וצ טֶסְלאָז וד
 זיִא סָע נוא םיִנָּפ ןייד ןהעַזג באה ָךיִא לייונ ינפ
 ןהעז סֶד איוו וזָא םיִהלֶא ינפ תוארכ בושח ריִמ איַּב

 . ץייד ןח ּבאָק ףיא םאו ַאְלַמִא ןופ םיִנָפ סאְר
 טְיִליוְואַּב טָסיִּב אּוד לייוו רעו וא יצרו רש
 . בל תאָבּוה רָשא יִתָכב תֶא אָנ חק (אי) : ריִמ אּוצ ןֶראוְָ

 אז זיִּב טֶהיִמיִג ףמ ּבאַה ףיִא ראָנ אָחְרַט ןייר
 איִר ןיָא ריִד וצ ןָמּוקְנ זיא
 ךיִמ טאַה טאג םּוראוָו



ּ 
. 

, 

 םולקנוא

 יִרָא ל .תַאיִתותוָאד
 יראו יי ד ילע םיִחְ
 קה אֶל יל תא
 רַמָאְו בי : ליּבַקְו ּהָּב

 5 ףקיאו ךִהִת | לש
 ; ךְגָבְק הלר + ךלכסל
 דור אנ ירא עדי ינובר
 יִרּותָו = אַ כיכב
 נסו מק
 ָּכ ןותּומיו דָח אָמּוי

 ץּכ רב די : אש
 הָדְבַע  םֶדה  ינובר
 חב ."רָבַבְא אָנ

 לגרל
 םירוטה לעב

 ךדגנ> = סכנ6ו "וסמכ 'כ | ..ךדגנל .(כי) : םוכככס סו "ינכ

 2 חלשיו גל תישארב =

 םיְִלָא יִנגייִּכ ךֶל תאָבִה רשא
 ;,חקיו יָבְרירַצְפוז לבלקשןיכו
 :הָמאיְו ני

 . ח 6" כ סגיגמ סמסנ רמפיו . זי 9רפכ ס סטופ לכ 9 שי ינו אתך

 ל

3 

 ו ועק

 הָכְלאְו הבל העְסנ
 הר

 ערי יִנדֶא ולא רָמאָיַ
 .רקְּבהְו ןאָצהְו םיכר םידָלוהַּ
 ּותַמָו דהא םּוי םּוקפדו ילע תולע
 ינפל ונדא אָנירבעַי *:ןאצַהִלְּ
 לֶנְרל יִטָאְל הָלָחְנְתִא ינו ורבע

 תכאלמה

 םיבשר שוריפ
 לא אבא רשא רע (די) : יננח (ינגנח א"ס) יננח (אי)

 כקפי רמ6ו כקפי .ספ ךלימ ס5כ  ובפס ךדגנ5 וגיפוגופ ספמ
 לסומסכ = ךדיפו ןיד 'וסמכ 'ס . תונט (גי) : תקטס 5מט ךמע סיס5 6נטכו ךדננ יתטעפט יקונוט לוכזתו ימפ ךלפ סמפ |

 דיסו [650 כט ןיממלמ ויס כקעיו ךכמס דוד "126 לסני םוכט 6כי וקסכו ךדיסו ופיכס םופפ .רס6מ דודכו פ"כ פונפ .םוכפ
 יישר :

 תפיסמ) 556 סס3 .סגוס סיקלפלו .סינפ םייסכ ל
 כקעי ךרכיו ןוגכ סונפ תיילר) סיסש סכרכ לכו  סולב
 ןלו . כוכסגסד סכרככ יפס וטע , (סי 5:"מ) סערפ ₪9
 סמח :ךלמ יעופד וכככלו סולעל .ו> לופטל .(ס כ"ס)
 כ'סדולט .זעלב ןיכוקש ןס סולפ .םכרכ ןוטל .סלוכ
 ןיימ) = ד"טס = "ומ = יקכלב וז | 65  (ןעססיכיג)
 ינלו| סנ פסלפ ₪. ךל תאבה רשא : (סומג
 . .יננח : (כ'כ) ךדול .ססכמ דע .עינס) ה יסענו
 יסכ סוקמכ תטמסמ | םיסכ .יפל תפגדומ .סנוטסכ ןוכ

 םומכח יתפש
 :סנכק) סוונט סכס דועו סוקפכ 5וס .ונגכתו 5 ו"ווסכ .סוכ
 טורופ זה : סוספ6 ינפ וכ לע ינ5כקו לפונ ךיש כ'ל6ד סמנמס
 ססנש דע 'יפ . סנלכקפש וושכ יקומכ סכ תמכט 50₪ רחלמ
 סמ:ס סעמכ ופכ ך : ךדו) סלכ רככט סוס ןמוס דע ךדיל
 "וגס ןסכ ף6 תפסונ תיס "סטו דוסיס ןמ ליס ן"יכסט
 לעפנ ןינכמ 51 לקס ןינכמ 5ןסו ףסוג 5"ססו .דוסוסמ סב
 3 ל"לוס ןסופס ן"ונ סוס ילד . ס"לכס ן'תיפס ן"וג לנו
 ףמסכ סוסו טומיטס ןמ ן"ונ דקו דוכיס ןמ ןונ דק ןיגונ
 םגלפמש ךכ םיכומ ומג סוגכתסד "כ ץ |: סעסננ כותכנ
 535 לענ סגרפמ 6לכ ןויכ יווו5 סוספ עמכמ לוט סטסנ לע

 שיִנָפְרעְדַּב ןיימ ראְג ריִמ ּוצ ןדְנאַהרֶפ זיא סע נוא =
 ןָטַעַּב וצ טְרעָמְנ גוא טקראטשג טָה רע וב דצמ =
 ושע טאָה רסאי(בי) : ןמּונג ּוצ טאַה רע,נוא חק
 הָכלאְּו ןייִנ ןיִלעוְנ ריִמ נא חל איִצ הנ טנא

 ןיכונ יקס ללכ גס ןיסכ. יכננמ כפול ןל סיסש ן"ינוכ
 ינפויו :בתוי ככ יל טו סופג ןוטלכ רכד וכעו יקופס לכ .לב יל שי =:ימדכז ינכע .ומכ .םומימל .םיטילטסו
 ץוגסו עסנ ומכ העסנ ןלכ 5 לס עפמ ומכ םוסמ סקפס ספמס ומכ- . חעםב (בי) :5כ05- ידלמ
 . ךדגנל הכלאו :ךלנו ןלכמ עסנ ז כקעיל כמ5 וכע ךסנו לופ סולקנופ למ .סוגכקו .ך סכוקּכ  דוסי
 :-ךל  סופכ | ךדגנל וקזו ךילל ספס כפלכ סל סכלל יקכלקמ ימי ךיכסספ ךל ספעס וז סכופ ך) .סופב
 ךוטכ \ ןסילנוע  סולדנמ . תולע + פסל וסע ילע סולכופ תופפ ןסכ כקכסו ןפנכ .ילע תולע (גי)
 : (סרעדניקעב) ם"יסיפנס על סולט םוכפ יתס (ו פ"ש) סיפי לופ (סס סיעפי) . קכוי\ ללוע (ב סכיס)
 ופכ . םוקפדו : ןסנס לכ ופעו סלוכמכ ךכדכ סענו5 (דק5 סוי סוקפדי .סלו) . דחא םוי םוקפדו
 :ךכרד יפכ | רוגע ךסכילס יפי ךילקפ ל . ינדא אנ רבעי .(די) : קלדכ םקונ (ס ם'סט) קפוד יד .לוק

 ט'ע שוריפ ט'ע שוריפ
 גני ןֶנעָז רעדגיק איר זַא םיכר םידליה
 :ַעְניִדיִנייז איָר תל רדְניִר איִד נוא ףאָש איִד נּוא

 ְלַעָמא ןֶריִפ ייז לאָז יא רִמ ףואלָמּומ נעו ל
 ןרעונ טשמונקנ וצ ןלע ייז זא נא דָחָפ םוי סקי
 .זאצה לָּכ קס גָעְוו ןיא אייז ןיִכאַמ דיִמ וצ גאָט ןייא
 = 4 ניחא אנ רבת (די) : ףאש עֶלַא ןרְייִפ סוא ןֶלְוו
 - :שָקעָנִפ ןייז ראפ ןראפ רעְביִא ראַה רֶד זאָל .ּדְבַ

 רבו וא

 יִלְ רֶמולְּכ ריד ןנעק צ ןיינ לע א גוא
 טה יִלַפ סאו (םי) : טספראד ד איוו 1זַא ריד
 יִכ םזיונ ראה ןייס אביי יא טָגאְנַנ םיִ וצ |
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 .הכאלמה
 אבָא"רֶשֶא דע םילליה

 אָנְיהְניִצַא ושע רָמאַיְו יט : : הריעש :
 רמאיו יתֶא רשא םעָהְִמ מע
 : ינדא יניעּב ןהאָצְמִא הֶ הָמל
 ושע .אוהה םִויּב ביו זמ

 .יָנָפְלְירֶשִא
, .- 

 ו
 יער תל 0 יד דע ינדָאלֶא

 שק רמָאְו ומ : :ריעָשל

 אָמְלרַמַאְו יִמעּד אָמִע
 ןיִמְחר בשא = ןנה
 בתו זט : ינוב יניִעְב *

 ושע. -אּוהַה  אָמְּּב
 +: = = היעשל החרא

 וכררל
 תוכל למ בקע די בו ּהַתְכְס עָסנ בקע 2 :הריעש

 ל תבָס השע ּוהנְקַמְלּו תֶיָב ול
 - סכ .5'ע זי סליגפ עסנ כקפיו . סכ ספ לכ 9 דפ ש-

 םיבשר שוריפ
 ; ךרדה תא ול ביחרה ..הריעש ינודא

 סליעש (ופ) סעכי ולדע סעולכ סיעוע זיס ספו !6יכס

 םומכח יתפש
 5 ה - לה ךסנו .ומוגכק ךכל וטפ לע סג יפק סכננ
 5וס לגל ד ימנו מ: ל'קו ווכס6 לוסו וינפל סוס ךניט 5
 ךלופ .יפכ 59 | ילגר כיס כ יפכ ל'כ לנכ = ופכ סוקמב
 506/01 סמ) כמפיו קוספד  )"'קד * : לנכ קווס) לנכס
 ודכ ס)ודנ סמנפ ול סלט לס ןמ ומ) טלר 50 = עפסמ ן]
 ןמ 69551 . 'וכו סטעס .סז .סמ) פ'ועו ויניעכ ןס 6ו5מל
 וסט בוסכד .ג'ע6- 6951 פ'9| כ : 5וס ע"פכ כמ" ךינועכ
 טסג כקעיו ךומסכ בותכדכ עמסמב ומכ ויטנ5 סכקכ דוחל

 קי
 אָתיִב תל אָנ בו
 ןלממ רב הָריִעְבְ

 לע ןכ
 םירומה לעב

 פוגפ למ5מ רודכו. תוכפ ןפכ שזו ךכ סעלמכ ןקו5 ןיטרמ
 לסס דעו סליעש :וכלדכ ןטפ .כשיו  סריעס ינל6 36. 'סמכ :'ג .

 ' "שר :
 סליפי 5'5 לסנפ5 . הלה נתא : קקלפפ ספ ףלו ה
 ססכ \- טס 6. יטאל : סעמטס .סדלק ומכ
 . לענפ 9 פפ) (סו .כ'פ) ספ .סיכלוסס (ם .סיעסי)
 ססכנ ?סנק6 קסמפמ כיסו דוסיס ןמ ד"מלס ימסל
 פגל "קכילס .ךלט יפ .  הכאלמה לנרל : ילט
 . םידליה לנרלו :ךינוס ינע ט 0% סכסלמס
 אבא רשא דע : ל סילוכי = ססט ססילגכ יפל
 סוס 595 = ךלדס ן) יקל . הריעש ינדא לא

 ןיפמי ספמ יל םופע) ותעד ספ  רמפ סריטס ינודפ 55 סוכס רט6 דע רמסו ,םולופ דע 606 - כלל וסעד
 ימיכ ך)י יפפיסו .(כ"כ) .ךלכ 69 סוסו 006 יסוכ דע
 סינכ וז ספלפל סי "מו .וכע לס ק6 סוססל
 סיפס לו . ינדא .יניעב ןח אצמא :ש ךיל
 וכלסס םיס סוסמ 'דו ודכל .וטע .(ר'כ) . וכרדל
 סוסמ 'ד ספ יכ 665 ס'ט) רמלנמ דוד ימיב סינקס

 טע שוריפ
 רַעָיְרְּפ וד אייַג ושע וצ טְנאָזְג טאָה בֶקְעְו רַמּולְּב
 יִפאְל ןִריפ ףימ לעוו ָףיִא נוא "תלת יִנָאְו רומ ראפ

 יִנָפְל רשֶא קרע איר הָבאְלַסה סופ וצ לגל ךְלַעַמאַפ
 איִר ןופ ףאָנ חּכ םעְד ךאָנ רמו ריִמ ראפ סא
 נוא סיִפ איר טיִמ ןייִג ןעָנאק איז ליפו תוטָהְּב
 ןעָמּוק 9 עּונ ףיִא ּויָּב אכֶפ רָשָא דַע רעְדְניק איר ןופ

 הערב יר טְּבייִרש ישר .ריעָש ןייק ראה ןיימ וצ
 תוכּוס ןייק ןייג וצ ראָנ ןַעווג ךאְר זיא בקע ןופ
 טְכארְטִנ וזָא ךיז טֶה בקע ראָנ - ריעָש ןייק שו
 ןאָט וצ ץֶכעְלָש ריִמ הָבָשְחִמ ןיִא טאָה ושע זש
 רָבַא ןמּוק םיִא וצ לַעונ יא יֶּב ןטראונ רע לאָז

 ןעַר ןעוָנ וא ןנְנאַנָנ טיִנ םיִא אּוצ ראָנ זיָא בָקָעְי =

 ןו6 :לסכ סיעיפומ - ולעו (6 סידנוט) .רמסנס םיסמכ
 :יניסש וז סנופ 9 סקעפ .  הז המל רמאיו (ופ) :

 ושע אוהה םויב :בשיו : לופנ סומ ססע ל
 סקל עלפ ןפוסו כ דק5 דמ5 ולסמ וכמטנ ומע
 . תיב ול ןביו (וי) : סינפנס לע וָכַכַכ לסל סיס

 טע שוריפ
 : שפ י) ןעָמּוק טעוו םישמ וא ןייג רע, טעו
 ספה ןמ ףש אנ היא טגאָזְנושע טאָה וש רמאינ חט)
 סער ןופ רי ןלעָטש פָא לע יא ןונ .יפא רש
 טִנאָזג בקעו טאָה סא רִִמ טיִמ זיא סאו קֶלאפ
 ןאָט ריִמ טֶסְלאוי וד וא סא רימ גוט.םאָוג ָּ הסל
 יניב ח אָצְמִא טינ איז ףראד ךיִא סאוָנ הָבּוטַא וא
 = אוה נוא ןעא עני ןיִא ןח ןניַפנ ףיִמ אל ינודצ
 גוא לּומְג םּוש ץייק טְנייַה ןֶלאָצ טיִנ ריִמ טְסְלאָ
 תְריָעָש יכררל ושע איהה סיב גשר (זט) :הָבּוט םוש ןויק

 רעְריו גָאָט ןעָגּבְלעָז סער  ףיז .טאָה ושַע וא
 הפ פבל ג ריש ןייק עיניו וצ טרעקנ

 . ךמ ףמע .ןעְכ קוכשא .

 | א תב * וגב תובופ ןייק ןֶנוצג טאָה בקעי נּוא
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 ב פל אפ ג לע
 םיִלש .בקעי אתא חי |

 יִב | םֶבְשִר אָמְמ
 חַתיִמְּב ןעְנְכד אָעְרְּב
 אְָעו - טאו :ןרפש
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 < 983 זעק חלשיו גל תישארב

 ןרפמ לאבּב ןעְנְּכ ץֶרֶאְּב רֶשֶא םֶכָש רע םלש בקע אבו

 ןקמ ל" :ריעה יפת
 תנא תי ו ש דזהטְנ רשא הרָשה תקְלחְיתֶא ל אש
 ןֶמִמ בפ יד אָלְקח
 יִנְבְד אָדיִמ ּהָנָבְשמ
 םֶכָשְד יִהּובָא רומח

 םקאו כ :ןפְּוח האמ
 םירוטה לעב : >''ןמת

 וסוו וג! ןווט קסכ סועיסומ וטו כְמשכט סרוטש .סנועס .קכפס
 זמכ "ד סניע 636 . סילפ פ"ס סליעס ינוד6 56 656 לט6 דע
 זו כונסו לודגס 'ס., סוי 65 יכפל סיכ6 5כי םוילג "ד .למסכ

 , וכ סנכס =5ר קטיעק ס5פכ . ספ ינפ פ6 ןתיו . ג סנש נקפי ףכיו אתך |

 יִבָא רוָמָחְיִנָב מ ולא םַש
 םשיבָציו ::הטישק האמב םכש

 חבזמ

 םיבשר שוריפ
 תנאבתו ומכ , םלש המשש ריע לא . םלש בקעי אביו (חי)
 יטוממב םלש ותריהב  םלש םלש | שרפמה . םחל תיב
 חמ םגו ךכ .רכְדל ארקמה ךרד ןיאש טשפה יפל אוה העוט
 :ןכ בותכל ךרצוה ושעל ןתנש ןורוד םועימ ליבשב יכו ךרוצ

 עופישק (פי) : יוחה רומח ןב םכש התוא אריו ביתכדכ איה ירמאה ךלמ ןוחיס ריע ןובשח-יכ ומכ םכש לש וריע . םכש ריע

 יישר 07

 . קו .ףלוסו .ןיק - ל םלק .ם"י סט סקס ( .סלינמ)
 מ5מ . םלש (םי) :ץןיק פוכס , ףכוס סיכ , ןיק פולס
 סל :ונוממב סלמ (נ% סכש) וסעלפמ ספרפנמ זמ ופוגב
 מכם סלפ וסלופכ סלע . ןומודוקופ לכמ .סופכ רסק
 וסומכו ליעל .ומכ .  םכש . ךיע :: .ןכל .סיככ ..וחומנק
 . םהא ןדפמ ואובב : סמל סיִכ .סנסוכ דע (8 סוכ)
 לכו סויכס-ינוס .ןוכמ.יכומפ 05% ורוכסל למופס סדסכ
 וטעמו .ןכלמ סלק .ןדפמ .ס50- סכוו ןסכ .ףל .. םלס
 תכט כלע ..ריעה ינָּפ תא ןהיו : ךלדכ  ונוודונפ

 . הטישק -(טי)-:י'רּכ ,.ילסס לד .םוסלףסכ ..סיס |
 סעַמל .ןולוק וס .סיס.יכרכל יסכלספכ ע'ִכ לפס ,סעמ
 סוקמ לכּכ .סיפיכק .סוכוט פלוס: ופונְרקו) | , ספיפק

 םימכה יתפש
 ס"ס כקיעס טקנע 556 וודכעו וינָבַו ןיש) ומג ס"ס .ספכס
 רע .סעענו וגו לכ | סגונ5 וטט רמספ ינפפ ל'וו , ג'ס
 ומע ולנסס .םודסכ כוקכ) "וס ס"כמ כקעו וגב . ןרסשנב
 סכ וסע סנסו 5כ% ס)קקמ כוקכס ןויכ )'י דועו . ס"סכ
 יכנ כ'5 סריכוסכ ןויכ 0356 ?לפט 5וס כ'6 ומע םיפ 'תו
 2קעוכ כ"פסמ סו סעטמ ןמע סכוכוס> כ"ג ?'יס וסע כסיו
 סז 91 ו"טכ סוכס סמ יתעדו 5)| ס"פכ סטקסו 7 : קו
 ומגעג םיכס דח6 ןמזכ ויס ןסינט קוקססו םיכס .5ל01 םכלמס
 5) .וג6| כפכ סוכיסכ י"טרו סכקכ כיתכדכ תומסכ) .וכַססְו
 כוקכס ּופ) 'יפ ל"טרסמו כ"ט 'וכ וטוספ וס 536 וסרפכ יתסב
 *וכו ףלומ פיכ ןיק תוכס כ"כ תיכ קס5 סעפו תוכס פ"ב 5רקכ
 ף9ט סנט כ"כס רפסמ .ןווכ5 ידכ טרדמס סו = ףוכס (מ'לק)
 ככחתיו קוספ לע כסיו 'פכ "מכ סל 35 דוככ בקעי סויק
 ויקומלס ככ עמטמ ספס סנס כיפכדמ ל"'טרסמ ב: ונכ לע
 פ5 ןקיו סטמפו סנקמ כ"וסכ .סנעמל :סז ןינעכ | ביפכ סמו

 ןדפמ ו5וככ .וליפסמ .ךל למוכ 556 כ"מל סכ5 ןדפמ ופככ 5רקכ  כיתכדמ ופרוקכ ס)טו ןוממ "סמ עמטמ סדטס פק
 טיע שוריפ =

 תוכוס הָש והָנקמְלי זוהא ךיז אוצ טעו טאָה רש

 זּג  ָךיִלְרייּב טְכאַמְג רע טאַה ָךיּפ עָניִז וצ נא
 ןעַמאָג םער ןפּורג עמ אה םּורר םוקמה םש אר
 סָכָש רוע לש בקע אביו 0 + תוכוס טְרֶפ םַעְד ןופ

 סָכְש טאָטָש רד ןיִא ץנאנ ןמוקג ויִא בקַעָי גּוא
 זיא רע, טְבייִרְש יישר .ןעְנְּכ ץרָע יא זיא סאו
 טְֶלייְִגזיִא רע, ףוגןייז טימ דנג גוא ץנאנ ןעו

 יצ טֶרַעָהְג ףוא טאָה רָע נּוא יד ןייז ףוא ןראונ
 טיִנ םיִא זיא סע רֶלַעָג ןייז טיִמ ץנאג :

 אונ הָנְמִמ רע תֶמְחַמ דָלַעָנ ןייז ןרא

 טיע שוריפ

 רע הָרות ןייז טיִמ ץֶנאָנ .גוא ןַעווִנ אָלָמְמ םיִא
 טיָצ רַעְד ןיא ןֶנְרָעָל סאד ןסַעְג ראָפ טיִנ טאַה

 בקי זַ ואיי ןָבָל ןופ זוח ןיִא ןעְנַ זיא רע.םאְוו
 רַע .נוא רעה יִָּפ תֶא ןפינ םֶרִא .ןדפ ןופ .ןעמוקג יא
 תקלָח תֶא ו םי) :טאָטְש רעד ראפ ט רג טאָה

 זִר טָפקָג טאָה בקע וא לח םָש הָטָּנ שא הרשה
 ןייז טיג ןמראר טאָה רע םאוָו דֶלַעָּפ קיטש
 רומח ןופ רדניק אד ווב דימָח יִנַּב דימ טלַעְצִיְ

 טרעדנוה רָפ הָבישְה .הֶטְסְ םֶכָש ןופ רָמאָּכ רַעְר
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 0 קטראה טה דע וא סוס שש בצו כו : תועָּבְטַמ

 = | שַעְר טאָח רע גוא יל ודי ַחָבְומִא טלעָטשנ ףוא
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 בקעיל :הֶחְלְי .רשֶא - האלתַּב
 ארו י + ץֶרֶאְה תוונְבַּב תוָאְרְל
 אישנ יוחה רומְחְדִּב םֶכְש החא
 התא .בָּכשיש התא חקיו ץרֶאָה
 -תָּב הָנידְּבושפִנ קב י;ַהָנעַיַו
 יקחית רעוהיייתַא בהָאינ בקע

 .:ושד

 רעגה . בלחילע רבדיו
 * םויבוס פ .ןירדסנס :גנ ריו רופח ן םכס טפח סרי .חי סל'גפ לפרש יס 6 4 רק אית

 םיבשר שוריפ
 ינליצהש , לארשי יהלא .לא .(כ) .:ןכ המשש עבטמ ןימ
 ינליצהש בקעי יחלא 'אוה םיהלאה רמולכ . ושעמו ןבלמ
 ומכ לאונמע רזעילא םדא םש םירוקש ומכו ושעמו ןבלמ
 אצתו (א) : הטושפ יתשריפש ומכו ָךַכ חבומה  ארקנ ןכ
 הסנכנו םשמ האציו ולהא המנ ריעל ץוח יכ . הניד

 םימכח יתפש

 אצתו *ךל שפם לארשי
 | 0 .אחְּבְדַ ' ה יחלא לאו

 תקפנו א : לארשו הי : הניח אָהְלַא לא םדב.יחולע \*% ל
 יד האל :תַּכ -הָעְּד-
 - .בקעיל \ תדילי-
 ןחוב + אערא תנבּב
 רומח רב .םֶכְש הת
 אעְראְד -אָּבַר האח
 הי :ביכט | ּהָתָי ַבְּ

 תַאיעְרְתאְו ג < :הינת
 תַב < הָוְדְּב  ּהשפנ
 תי .םיחְרו בֶקעי י

 לע -לילַמּ אלק
 : אָתָמְּעְ ה ירה

 רמאו י רמאיו
 םירוטה לעב

 'םמכ סינט .ונככ (6) :וטט כס .ת6 טופס) סיעיסומ ולעו
 60 ליכמכ לפמ . ןוטמס יכג כס6 ךיס6 .תונככ ןכסס םונככ
 וינפמ  סכיתכ  סנימטסט םכדמכ "פדכ ותכ | וימס) ןסיג כ

 אלש אוה העוט ריעה םש םכש שרפטמהו , ץראה אישנ (ב) :ריעל
 יישר

 שו הלא לא ול ארקיו (כ) :(רסוסל רבוע | ולפכ ב: : ודומנפ = םככ 5) .כ'פעס ןרפס ימע .סלוכס סר6

 סיסס סש לע 005 30כשי  יללס יולק סכזמסש ₪ | סינוילעכ 35 ס' קס פ"סו 55 - כקו) 56רטי יס06 5רקוו רמ%

 סנס סק לע סנומס סמ סלק וכו .ומע | ס'כקס = לע ולוכפכ סיוכט  סניכפספ .ןווכו )"ב סינותסתכ 5 כקעוו

 < לסלכי ימסס 55 סיס)ס) סוס ס'כקס סוס 95 וסט ימ כמולכ סטס פיכקב לכזנ סוקמ לס  וסכמ .תויסל
 תכזמס סע סמק סנס סק לע 896 "ס יוכק סכזמסט 0% יסכ 'ס ומס קיו זי סומם) ססמב וכילמ .ןכו
 םיטפכ .סלוס = ילכדו (קי .סנינמ) 55- "כקעומ פלק ס'כקסט ומרד וניסוכרו .יסנ 'ס ס'כקס לט וקכט רוכזסל
 . רהעי ₪3 = 6% ..האל תב (5) :יקפכ סלקמ 95 וטופס בםיי יכלו  ..סימעס סמל סיק!ססמ עלס ןנופו
 - תילעו) .. וספלקל 065 ₪50ו למסנט (ל'3) ספוס םינסני לוס .ף5ש 069 כ םלכקנ סקסולי ס"ע 6
 סכלדכ , התא בכשיו .(כ) : (ססנכ סמסכ לממש

 ט'ע שוריפ |
 רד טיִנ טּביירש ישר לֶארָשי יִתלֶא לא ןַפּורְג ַחָּבְזִמ

 ןֶנִעוְו ןופ ראָנ לאש יִחלֶא %א ןפּורְנ טֶרִעְמ במ |
 טאָה ןאָמָנ םיִא טיִמ טאָה טאְג סאוו םיִסָנ איד
 היבקה זיא סאד טאָנַא זיִא סאוָו רֶד לא טְגאָזִג רע

 ןמאָנ ןיימ סאּוו ריִמ וצ טאָנַא זיִא רע לֶאְרשָי יקלא
 בעל הָדְלי רשָא הֶאְל תב הָיִר אתו (א) + לאש זיא
 הָניִד ןעְנְנאְנְג סורא זיא איז נוא ץרָאְה תּונָבַּב תּואְרְ
 אּוצ ןֶנּוויְנ טאָה איז סאו הָאְל . רטְכאַמ אד
 ,רָנאְל םעד ןּופ רַעָטְכַעָט איר ןיִא ןֶעָ וצ בקי
 הֶאְל ןופ רָטְכאַט איָד טייִמָש - כר ישר

 ! טאָה או לוו ל זו "עטא אוד |

 בל לע 60: (ע  ספוי) סככדכ ₪5 .הנעיו :
 טיע שוריפ |

 ןייֶג אּוצ סורַא טאַהְג ּביִל ךוא טאָה הֶאַל רַעָטּומ
 סֶד וגו תובל :הֶאְל אָצַּו קּוסֶּפ ןיִא טייִטָש סַע איוו

 בקע ןאמ ריִא ןָננאגג ןנעקא ויִא הֶאָל שייט זיא
 נא ּהָתַוא אָרְו (ב) גו אֶת ילֶא טגאָזג טאָה נּוא
 רֶד רומח ןופ ןוז רד "םֶכְש איז ןהַעָז רַעְד טאָה רַע

 הוא הקו ו דנאל םַעְד ןופ ראַה רעְר זס א יו
 זיא רע וא הָחא כנו ןעָמּונְג איז טאָה רַע נוא
 : טְנִניפָ איז טאָה רע וא ָףֶשְו ריִא טיִמ ןיגעְלג
 יז "טֶפַעָהאַב ןראוו זיא סע, נוא ישָפִנ קנדתו ג
 תַא האי ג בקע ןגפ רַעָטְכאָט אי א - ויל



 רומל סב י .רמָאו ד
 % יִל בס רָמיִמְל יהּובא
 : : ותל | אָרַה אממ
 ירא עָמְש בקע ה
 הָנִּד -- תי = באס
 םע ווה יהונבו ּהָתַרְב
 קיתשו .אָלְקַחְּ יִהְותִַ
 : ןוהיתימ דע .בקְעָי
 יִקּובָא רומח. קפְע ו
 בקע. - תול-- םפשד
 ינבג ד: מע אללמל
 אלקה .ןמולע בקע
 וסיִסְנְתְפְו ּועָמְש ד

 טירבוג 4

 תרכזנ ריְעה אלא םילשורי רוע ןויצ רוע םוקמ לכב וניצמ
 תרובג ןורכזל אמש םכש איה תאו םא ולופאו םשה ירחא
 תיב ארקנש וולב ביתכדכ םכש המש תא-ומש.בקעי ינב
 ןורכזל ..םהיבא ןד םש- לע .ןד םשלל .ארקיו ביתכדכו לא

 את

 הלשוו דל תישארב

 :םכש מאיו ד
 תֶא יל"חק רמאל :

 אמ יִּכ עמש בקעיוה :חשַאל
 והקמת ונבו ותבהְַניִדדתַא
 : .םֶָאּבְיִדְע בקע שרַחְהְוהַרשַּב !

 בקעי"לֶא םכָש"יִבא רומח אָצִי
 ךמ ּואְּב בקעיינבוי + ותא רבדל
 םישָנָאָ ובצעתיו םעְמָשְּכהרשה

 ,. 0% חעק
 ויִבִא - רומה "דלא
 .תאזה .הרליהייתא

 . דמ ןירדסנב ומ 6רתכ ססע = יכ

 םיבשח שודיפ
 ריע הנוב יהיו ביתכדכו . ריעה ישנא וגרהש םתרובג
 ןמ ואב בקעי ינבו (ז) : ךונח ונב םשכ ריעה םש ארקיו
 םאצמו בקעי לא רבדל .רומח אצי ךכ ךותבו : הרשה
 ותקת וניתונַב תאו .ונל ונתה םכיתונב 'וגו םתא רבדיו

 ייטיח

 ליעס סנקפו ךלפ6 56 זנזכ ןוממ סמכ סנפק סדט סקלחכ ךיכ6 יפכ כל לע ןוכסויסמס סילכד .הרענה
 ט"ע שוריפ

 טיִמ טאָה רע טָּבויִנש יישר . לידיימ ןופ ץֶראַה
 ןמּונַג ןא רעו אייז פאו) דייר עָבְלַעַא טַעְרְג ריא
 ראָּפ העָז טְנאְזְג רוָא טאָה רע .. ץראה םַעָד ףוא
 רָמאָפ ןייד רֶלעָג לופיוו דֶלְּפ לקוטש ןיילקא וא
 ןמַענ ףיר לעוו יא ןבַעְנִג טאַה
 רמו (ד) : רערלע ְ עלא טיִמ טאָמֶש ַעָצְנאַג איִד
 וצ .טֶנאָזג טאָה םֶכָש נא רמאל ויָבָא רומה לֶא םָכָש
 תאו הָרליִה תֶא ל חק ןגאָז וצ זַא רומח רָמאַפ ןייז
 : ביווָא ראפ ליִרייִכ עָגיִזאָד םאָד ריִמ םֶעָנ השל
 טאָה בקַעָו גגא וב הֶעְד .תֶא אָמְ יִּכ עמש בקע (ה)
 רָטְכאָט ןייז טְניִנייָר םּוא רפ טאָה רע זַא טְרַעָהְנ
 ןָנעו ןיז עָניז נוא הֶדָקַב ּוהְנְקִמ תֶא ּויָה ויָנָבּ הָניִד

 סאב דע בקי שירחהו דָלעָּפ ןיִא ָךיִּפ עָנייז טיִמ עו
 אציו 0 :ןמּוק רָעייז זיִּב ןֶניוושנ טאָה בקע נוא
 ןעגנאגג םורש זיא רע ,נוא ותא רבְדָל סֶכָש יִבָא רמָמ

 םהיִא טיִמ ןיָדויַר וצ םֶכְש ןופ דֶמאָּפ רַעָד 3
 נגא הדְשה ןמ ּואָב בקש נבו בָקָעָ טומ ד

 רֶלַעָפ סעָד ןופ ןמּוקְג ןנַעָז בקֶעָי ןופ רַעְרְיק
 הש איִד טעָה = ןֶּבאָה איז

 ןֶבאָה ּוטסַעָ

 16% - ה 3%

 ל ו 2

 לארשו ילשמ

 : ךוא רָטעָפִש ףוא רֶדניִק עָנייַז וצ ןפְלַעה לאָז חֶלָפִת ןייז אא םיא
 הָשע הלב יב דּואָמ סֶהָל רַחָיו 'וכ הָדָשַה ןֶמ ואב בקע יב

 רעדניק אי השש אל| ןֶכְו בקעי תַּב תֶא ָּבשָל לארי
 צגו* : צ דיי "1 ג +

 ןיסארד רפ רעייז אייז טאַה רלעפ םעַד ןופ ןָמּוקְג וז בלע ןופ
 וש אר - ו 5 ד יש ד

 רעייז דֶלאַווְנ טיִמ ןעווג אָמַפַמ טָה רומח ןופ ןגז רד םָכש סאו

 שָרדְמ רֶד . ןאָסְג טיג טֶרעו ךאזא וזָא נוא הָנִד רָמסווש

 ןופ םּוראָוו ןאָטְג טיִנ ךוא סאד טרעוו ןידייה ןשיווצ ּוליִפא םגאַז
 ד די . ד 1% ו "זיז

 ידבוע אד ןָכאָה לובט םעָד טכאַרְּבִג טאָה טאָנ סאו םייצ רעָד
 ןופ אח רד יז זיא תּונ] ןופ רּוסיִא םעְד ןַמּונְג ָךיז ףוא םיִלּולְג

 רד טיִמ ןעוְוְג הנומ טאָה רע סאו ץּוחַא םורג רעייז ןעווג םכש
 + 2 ש% צה: ד ש ד . 65 -- 9 צ :

 ל ויש יב וליפא קידצ םעָר בקע ָסְכאַט סַאָר יא גיוע איִד ןישיווצ ּוליִפִא קידצ םעָד בקעי ןופ רעטכאמ

 ןָנאָטְשְ ןייַא זיא רָנייִא לשָמַא ויִא סע ךאז יִניִדְרוומּוא ןייא ךוא
 רנעָלְנ םעָד ןופ ןִנאטשָג ףוא טכאָנ אייּב רע זיִא זוה קְנָשַא ןיא

 < םּוא םָה גוא הָביִנגְב הקשמ ןקנירמ קָנעַש םוצ ןָננאַגְנ זיא וא
 יצ איז טאָה נוא הקשמ רַשַעלַפ איד טיִמ לשיט סאד ןיִפְראווְנ

 | טָנאָמְנ םִיִא רע טאַה העז רד םאָד םאַה תָיִבַה לַעַּב רד זַא ןֶכאָרְּב

 סאָוְו טנא חרא רד טאה ןדאָש םעְד ראַפ ןֶלאָצּב םיִא לאז רע
 ד 7 ₪ + ד ד % אר . ד . א

 ךיִמ ףיָא באָה רָּטְצְניִפ רֶד ןיִא ןֶגְנאָכְ יב יש גיִרְלוש יא יב
 ןרעלק ךאָנ לא ןעָמ טָּפָשִמ רֶד סרָא יז זיא ןיִסיַה טנאקנ םיִּנ
 ןפארפנ םיִא ָךיִז טאה סע נוא רסאוו ןקנירפ ןנְנַאָנְג זיא רע בוא

 8 - 1 ד + ו 5, 08 ל* . .

 ג-ד ל ל : טלאָוונ טה רע בוא גוא ןֶלאַצ םיִנ םיִא רע ףראד קיִלְגמוא רד

 רָה ראפ ןֶלאָצְב דָנּוצַא ליוו דע יִשְמאַח הָביִנְנְב הקשמ ןקנירמ
 ראָּפ ןֶלאַצַּב ףאָנ רע זּומ ןאטג ןראָש טאה רֶע סאוו הקשמ
 1975 ין + 5% וב ד .' ד 5

 = לד לש יא אי ןשנ וא נא ןייז ליוו ףוא רַשָלַפ :איִד



 3 השע הָלְבָניִּכ אמ םהָל ריו
 בלעיייתביתא בשל לאש
 םתארומח רבדיו"ח :השעי אל כו
 5 ףשפנ | הקשה יִנּב םכָש מאל
 1 השאְל ול התאאנונת םֶּבהְבְּ

 דונתת םֶכיִתְנב
 : םָכָל וחקת ּוניַתָּב"תֶאְו ונל

 ₪ ןָפְּפָשְמ וצ טפראַדַּב םיִא ןעמ טל

 ו יש וה <
5 

 יש דל תישארב

 ונתא ונתהתהופ

 ראהו ובשת ונתַאְו '
 וה דורס וכ כש םֶכיִנְפְל

 םיבשר ₪ יורות

 . תתקלו תתל םדובכל טינותיחה יפת  בכעי  יננב .םכל
 דובכל ערפמל ורמא םריע ישנאל רבדה תא ורפסשכ לבא

 םימכח הפש
--\! 

 פסי ככועסו ₪ : 6 ומנעב סוס ו6ָכ סמוד 6וס ל"6 ןלאס
 'ַפכ לוע 'יפדכ-ןידס ןמ:6לס 6 ססונע ולכק ךכ ספיפכ :ןודנ
 5וסס הג רדגס ופע וכו ןוכדונ ווס ןופלס קווד :ןכו סר יימ

 לארשו ילשמ
 הָלּותְּב רָכְלְעוְו טיִמ ייפ ןייז הגמ תלחה טיג ה סֶבש ּויָא לָשָמְנ

 תמו ןּוא בקי ןופ רָמְּכאָמ איד ןמּוק ןעקא םיא זיא זיא בא

 ךאָוַא שוט דָנייָא .גּגלָדעי

 רִיִא אוצ אקוד - ןיוכתמ שנ

 שנ .סאָה לא גיוע איִר איב דַא ןעיוג םעְריִג סאה טָלאְוו ןעוו

 אָטֶח ןייַא ךיא םאד זִיִא גוע איר אייַּבדַא רֶבָא רוסיא ןייק ןיינ

 טיִמ שק הָנומ םאָה רע סאו םיִרְג רָעיז אָטֶח רד .זיָא םּורד

 סאָר זיא איז איב סאו ץּוחַא גוא בקעי ןיפ רָמְכאַמ איִד הָעיִד

 פד עָשְרַא איוו ןא תלְחּ ןופ ןֶָנאָגְב ףיז רע יא אָטַח ןייא ךוא

 סאָד טעו ןידויה ןשיונצ וליפא ה ָשָעַי אל ןכו קו ₪8 רֶד יאו

 : םּורג רעו אָסֶח ןייז זיא םּורְד ןאָמְכ טינ ךוא

 ונָּת םכְתְבַב ישָפָג הֶקֶשֶח 0 םנש דמאל םֶּחֶא :רומח רָבִהְיַו

 רָעָד ר ומה \הָשָאל ול ּהָהִיא אָנ

 רעייא אָנצ .טסולג בש ןוז ןיימ .בקעי ןופ רדניק איד וצ נאג

 ןייטש ראפ רמאל בו 0 ןויִא .רַפ םיִא אוז םיִג רטכאס

 יזא םֶּפָשְמְג סֶבְש ןעָָנ וזַא יא

 ָךיז טאָה רע ;םּוראוו ןרענמוא
+18 " . 

 טה סב 1 ןגפ רָעָמאָּפ גפ רפה

 ךאו איר
 טינ ןמָלאָוו בקענ ןופ רָדְניִק אי

 וזא טיִנ אמה רד זיא ןְרעג םיא ְרָני ןא שוט רע סאוו םענייא -

 ןיוז הָגְו זמ גצ ןעווְג יבְחִמ םינ ךוז טאָה ר ש ליי 8 םּגראוו ָסורָג-

 רַמאַּפ רד וא .ראָנ תָסַחּוי סא א איז ה הנד :םומ אקב

 םנאוכ סה

 אפ 2 6

 רָשְכאָל ?ןכו בלעיתב
 לִלָמּו ח דלתא

 תיא יב םֶכש
 ובָה- ןופתרֶבְּב ּהָשּפַנ
 : ותָנאְל הל ּהָתִי ןעכ

 אל נתת ןוכיִתָנב *
 היה ות קר ןְפִת  אָנְְב תי

 : : ּהָב וזחאה
 רמאוו

 ןוכיִמָלה יִהְּת אָעְרְ
 הב = ּודיִבְ = ובית

 אתרוחס
 םתותפל ידכ םינתונהו- םיתקולה  דיהי םה

 תמרוג ת"יחה . הורחפו (י) : לומהל םהילא ועמשיש

 יישר

 פל סמ .  תשעי אל ןכו /) : סיקוחס -
 י'ע ם .תוילעס ןמ :ןמלע ןכדג .םומופספ = םולותב

 :| ספק . הקשת (₪) :'כ) לוכמס
 'שיע שוריפ

 רָעייַז אייז אוצ טאָה סע נּוא ראס םּהָל רח ןנאמ

 ריעה ינב

 'ראפ רָעָיִז אייז טאָה סע טֶכייִה םאְר טָמיִרְגְ
 ןאָטְג זיִא סע /םוראוָו לֶאְרְשיִב הָשָע הָלְכְ יִכ ןסנ תה

 תב תא בבל לָאְרְשי איר ןשיווצ אמא ןראג

 טי בקע ןופ רעָטְבאָמ איר טיִמ ניל .אוצ בק
 לאָ ןַעָמ זַא א ןאָטִג טיִנ טְרִעוְו סע וא הש אל
 לּוּבמרֶד טניז טּביירש יישר. תולּותב ןייז הָנעָמ
 ןלאָו אייז זַא ןאָטְג רָרְִא יז אייז ןֶבאַה ןעְוְג זיא
 - נא רפאל תא רטָח רד (ה) : תּונָז ןייק ןּבייִרְכ טיִנ
 .יִכ סנש ןָנאָז וצ וזַא טערנ אייז טיִמ טאָה רומה
 טֶרַעְנאַּב טאָה םֶכש וגז  ןויַמ סֶכְתְכִּב ושָפנ הֶקֶשִמ
 רָכְכאָמ רעייַא ןיא בוול ןייז טֶסּול גג טה סע רָדֶא

 : ביִווא 'רפ .םיא וצ איז טָביִג הָשֶאְל ל 8 מת

 .ררגנא ןשיווצ ו ןלאָז ריכ וא ּונָתא ינְפסתהי מו
 [. רָטָכע מ .עָרָעיִא ּונָל ּונְתִּת ּונָתּונְּב ןייז ןתְחְתִמ

 בל וחקת ינְתינב תא רָבייִו ראפ זָנּוא וצ ןָּכעְג ריִא

 .ףיוַא רצ ןמעָב א לא ₪ רעָמְכִעַמ עָרְעְְנּוא נוא
 : 5 נפו ₪ : רעב ר

 4- 8 ₪ - ירא ל
 הם 'בָבָשַמְל לָאְרשיּב

 :רַמיִמְל .ןוהמע רומח

 ןּובתַת אָנְמִַו י : ןוכֶל

 .אָנְּב ןּונתַחְתִתה .ט

 ו



 כַאְו אי םֶכָש רַמָאְו
0 

 אַהַחַאְלּו \ אָחּוב
 כי ןימחר חַנ א
 : ןּתֶא .יִל .ןּורמיַת ידו
 אָדַחַל 9 זנְסַא בי
 ןַּתֶאו ןח ןירָהומ
 יִל .ןּורְמיִת יד .אָמָּ
 אָתְמְלע תי יל ּובָה
 וביִתְאו גי ּוָנאל
 םֶבָש תי בקעו יב
 יהובַא ,רומח תו
 יִּר ולילמו אָתָמְכַחְּב

 אס
 םירוטה לעצ ה

 . וכלס (בי) : סלס סלעכו ןכלס תוכככ תוסל5 ססנימ .םנשק
 לסומכ סכלסש פ"ע5 עוספכ .וככס לגלגס .ךדישו 62כסוספְכ %

 יישר

 :סטלסכ . חמרמב 0 ; (ל'כ) .סכוקכ . רהמ (בו)
 מכ וכסמ סימל ספוק סלט מוס כוקלס .אמט רשא

 וגויס סתיפ סכס כיוקפנכ סמו גיוסו רדג י"ע .קכ חג מפל \

 טיע שוריפ .
 לז ד ונאל ס ד נּוא סֶכיִנְפְל הָיְהִּת ץרָאָהְו ןציז רא

 אַ ניקה ב נוא היי ךייַא .ראָפ ייז
 לְָ יִבָא לֶא םכש רָמאַנ (אֶ) + ניר -טַפייִרְגַּב :נא הב
 נּוא רָמאָפ ריִא אוצ טנאָזְנ טאָה םֶכַש נא היא
 ףיִמ טזאל סָכיִניִעַב ןח אָצְמִא רַעְדיִרּב עָרֶהִיִא אוצ

 נוא ןִּתֶא ולא ּורמאת רשאו ןנוא עָרַעַייִא ןיִא ןח ןניפג

 וגרק (בי) :ןָּבַעָג ךיא לע ןגאָז ריִמ טעו רִא סא
 הָּבּותְכ איִד רֶמּולָּכ ּבאָנ דחימ ךימ ףוא טֶרעַמ ל
 ָךא נוא יִלֶא ּורָמאּת רַשָאְּכ הא נאש נוא ןִּתַמ

 יל ותו ריִמ ּוצ ןְגאָז טעו ריִא איו) וז ןֶּבַעְנ לעוו |
 ראפ איורפ גְנּוי איד ריִמ טיג נוא הָשאָל הָרְעַנַה תא
 נּוא ייִבָא רמָה ֶאְו םכש תֶא בקע נב ונעו (י) + בוא

 אוצ גוא םֶכָש אוצ טרְפנעְ ןֶּבאָה בקש יָנָּב איד-

 איז נוא ורבְדָיו הָמָכִח טימ הָמְרַמְּב רומח רָמאָּפ ןייז

 אויו עַשְט לאה הָמָכָח טימ טעְרג רַעָבירִ באה ו

 אייֶז נע ךוי עְרָעייז ןַעווָג םייקמ םוָנ ֶּבאָה |

 טָה רֶע לוו םֶתְוחֶא ֶנִד תֶא אָמְמ רֶשֶא ווג טי

 ראפ 0

- 

 = = .חלשיו דל תישארב | םולקוא |

 ן היִבָאדלֶא םכש רמי * :הכוטטסמ או
 ןַחיאַצְמָא היִחא
 ילע .וברה ןֶהָא יא וְרְכאת |

 הָנִתַאְו ןתמו .רהמ
 רעגההתא יל"ידונתו יִלֶא ורמאת
 בקעוזחינב ובעיר : השואל יד הרעה
 םֶכָשתַא
 ט רשא :ורּבדיו הָמְרַמְּ

 ד םֶכיִניעּב

 רשאְּכ

 יפָא רח"
 תֶא אמ

 הניר

 םי'בשח שוריפ
 ינולאשי לאש ןמ וחוטהש טחש ןמ ינלאני  לאג ןמ ןכו
 :.והולעפי לעפ ןמ . והורחב רחב ןמ ,.קדצ יטפשמ

 םימבכח יתפש
 ל'ו . תווכע לככב סנופ .סיונפ 50 ת"פו . קודו ספס :ופמ וו
 סגיככ סילע .כויסו סורע ופכ סוס סולפ כו פול לוגס ןויכ
 ורסלנ 55 קויונפסד כמו ןולותס "ע סטקס (י"תנ) . ס'פכ
 סופכס ויקעמ רספ סוכמ ול ס'כפ רסד 8 0 סוסע

 לארשי ילשמ
 זיא הָנִיָ קי ראָב ןייש זיא איז ליי םינ זיא הנו 1

 ןויִמָא בקעי ןופ חַמְבאָמ איִד זיָא איז לייוו ןעווג

 לַשַמִא וא סע דיִזַמָב ןאָסְנ ךאו איִד טאָה רע לייוו ןֶסאָרְד 6

 רד ףוא ןישְטְנעִמ ןפורג טאָה נוא הָדְּוטְסַא טֶכאַמְנ םאָה דָניִיָא
 איִד רֶדְפַּכ שיט םעד איב סמ איִד טצעזג טאָה נּוא הָדּגעַפ
 ופ עניימנ איד נּוא ןֶבוא טָצעזג רע טאָה ןשסנעמ ערענעש

 ןופ רעָנייִא טאָה ןָסָע שיט םעַד ףוא ןֶבָגְג ףוא טאה יא ןָסְנּוא
 אוצ ךיז םאָה נוא דְנאַה איִד טקעְרַמָשְנ סוא טיל עָנייִמְג איִד
 ראפ רעייז תיבה לַעְּב םעָד פאר טאַה . ןכֶע יטסעב סאד ןֶמּוְ
 טה רשפא טֶכאַרְמְג טאַה רע לוי ןְגיוושג שאָה רש דא ןָסאְבד

 תיבה לַעָב רד טאָה םעְד ּךאָנ אוצ רֶד ןטוונ ןיוכתמ םוָנ ךוז הע

 סע 4 ךאַנ

 טאה נא דָנַעַה איד

 םא סאד טאָה ןהעז רֶד סאָד טאָח

 | אג א

 תובח לַעְברֶר איוו כ יִסְסעְב סֶד זִמּונְג וצ ט
 וא ןיִסאָרְד ראפ רעייו ןוש

 7 וח טסאַה וד וא םָנייִמְג ךיֶא באה ריִרפ םִָא ּוצ ןֶא ָךיז טָפּור

 ןיוָכְתִמ ךיז טֶסיּב ּוד זַא ָךיִא הע דנּוצַא רָבַא ןעוונ ןיוכְתִמ םיִנ
 ו רּואר טיָנ טיב וד א ןייִמש ראפ םיִנ ּוטְסְלאָז סאו ראָּפ

 דיפ בקַעָי ןופ ריק איִד םיִמ ןעוונ זיא ביל סאְד אוצ

 אוצ ווג .ןיוכְתִמ םינ ךיז טאָה םכָש זא םֶניַמְג איד ןָבאָה

 רָע טאה ָפאָרָטְג םיִא יו טאַה איָז לייוו אנ . אקוד הָניִד

 ה "טסו םֶכָש ןוז ןיימ םגא 4 טאָה נוא 4

 .טקערטשג ם סוא רדיו שטנעמ רֶד םאה ןָבעְגג ןֶס

 2 זיא .םנש ןופ רטאָּפ רד רומה א רָנֶא ןעווג הָנזמ ריִא .םימ
 7 באה ה



 = 7 "תלשיז הל תישארב 8
 אל < אל םהיִלֶא ורמאיו י :םתהאהניד
 ל :תוה רברה תושעל'לבּוג
 5 הלרע ולירשא שיִאְל ונתחאיתא
 תאזּב"יךא < :ּונל אוה הפרח"
 לָמהְל ונמכ ויהת םא 'םכל תואנ

 ,ו7\%*

 | ו אָרוְח יִרֶא
 ספט אָלְּב סרב וט

 וסטה וניתנְּבתַא ונתנו :רֶכְחלְּבַסִכְ
 יל לכשיו ונל"הקנםְכיִתְנְב"תֶאְוִכְל
 ינו ןוכטע בּותנו אָנל "םאו / :רחא ם על ונייהו םֶכִתִא

 שו -תא

 םיהרירבד

 1 ונכְלהְו נתב

 ם"בשר שוריפ
 .ןתינ שוריפ וננתנו ומכ:'. שגד

 םימכח יתפש

 ופכ .סימעמ 'כס ןכ65 "6 ריכוס 55 ככסד 6סו ן"כמְכסד 6
 בכט) טרפ) 535 וקפימ כןימל ספט %ו5מכ קוב | סל ב
 פויטוק ו) ספקוסו סיונפכ "ופ6 סעמו 62 ןכו כקעו תכ ₪65
 . תוכיללכ סיעו וכו .וכדג .סופופסס "יס "עו = ס'לדס

 וקופו קלזכ ךת'ק כ"5ד סכידו סוג 5 וו 55 ונטרפס 30.
 וגילו .לעסכ ןונכמ 9 פ :יוג וכל וס וכ ל"פבמ וכל וסכו ל
 ן"פ קכ ד"מלס פויסל 3 ול סיס כ"סר לומ כופ םרזגמ לוטסל ןומכ

 סלוהו ן"מקכ לןמכ 16 לומגל לומג וכרט 051 ס"ןפסלמכ ס"מו <

 םירצמ .ןכו ,ונתנו :(זמ)

7 
 חיל בקעי ינכב .סוכימסס .ונסמ .בומסל .כקמו ינכ סבוטסכו 4
 ססו  וכסעד יפל וגיפוככ 5 וכסנו ביקכד ססעד יפל =

 טע שוריפ . יי
 יימאינ .הניִד רעָטְסַעונְש רעָייז טניִנייִד םוא ראפ * 7
 ָבָש אוצ טנאְזג ןיִּבאָה בקי יִנָּב א*ד נגא היל :

 1 ? ןענאק ריִמ רבה 5 לכונ אל רָמָאָּכ ןייז גוא

 2 אָּוצ ונַתְיחַא תֶא תַתְל ךאז עָגיִזאד איר ןאָמ = <

 הָלע ול רָשָא שיאל בייווא רפ וצ רָטְכַעְווש רֶזנְוא
 ונל איִה הָפְַח כ ּתְלַמיְג טיִנזיִארִע סוָו ןאָמא וזא וצ

 טרעָיינ ר וש : רֶנאָשַא זנוא וצ ויִא סר םוראה
 אוצ ריִמ ןיִלעו ןניזאר םעד טי ל תיא אב \
 ַט טעו ריש זא .יניפכ ויקה שא ןירעמ הָצורְכ ףייא |

 ד. ידעו .לאָנ סערה לכ 55 למל ריס "ָ) רז ןייצ |

 ונתקלו למ גהְל וניִקא ועמשת אל

 םֶכְט יניעבו רומח יניעּבם

 6 םאָו זי : דַח אמל
 גמל אמ .ןולבקת
 5 תי רָּבַדְנּ
 ורפשו תי: ל
 .רומח יב ןוהימְנְתפ

 יניעבו |

 ובטיו חי

 םירוטה ב
 טפסס .עוטפל :וכ6 סג וכמס . 6'פכ ונויסה כג 2 .וכרסכ ומכ

 יישר.
 לומק ןפש . אוה הפיה (די) : (ר'כ) סקוקס סניד סל
 ופ סקס ללע ול :למנפ סוס וליכמ ףכסל לכס וכל56 לוס
 . םכל תואנ (וט) : ףודג סוקט לככ ספממ . לרע ןב
 : (טדווסיב .סיגסכס) רוסי (בו ב'מ) ןומכ סכל ע ס5לסכ
 ןש 895 לועפל .ןומל ויק ם לומג פויס . למהל
 סיסמ יפכ 'פלגדומ .סיפס ן"ו . ונתנו (זכ) : טפס)
 . םכיתונב תאו + ונלסנו :ן'ינו; יסכ סוקמכ םכמסמ
 בקע רופס רמסש יקנתב .ספומ סמ. . רוגל 1 כ

 ססל ןנסי ססיסונכו ססל ולסכיט ק5 סכב סוככ
 רומק ולכדמכו . ןופסנ רסס לככ וגל םקכ סכיפונכ

 : םיע שוריפ
 וניתונְב תֶא ונָתְנ זמ : סירב עֶלַא ָךייִא וצ תְלַמיִ

 = ףויָא וצ רָמְכַשָמ עַרעְְנוא ןֶבַעָג .ריִמ ןלעְְו פל
 רַָטְכַעָמ עָרְעַייַא נוא ּונָל חקנ ּוניתּונְּב תֶאְ רָּביַיו רַפ

 ריִמ וא סבא יבש זנוא אוצ ןמעָנ ריִמ ןלע
 ולעוו ריִמ נא דָחֶא מעל ונוקו ;4 טיִמ ןיִציַ ןלעמ

 וא וניִלא מש אל .םא וז קֶלאָפ :ןייא .ּוצ ןייז
 . לַמ וצ ליטל ןורעה ּוצ טיִנ זְנוא טעו ריִא ל
 רעָזנּוא ןמענ רִמ ןלעוו ונְכלהו ּונְתַב תֶא ּונָחְקְלִי ןויָז

 0 ףבטי 1



 א

 רומח ל 6
 אמילּוע רחוא אס מי
 יִרָא אָמְנְתִּפ דָּבַעַמל

 הרב םֶכָשַּו רומָח
 ּויִלמּ ןוחתרס ערתל
 ןוהתרק יִשנַא סע
 אָיִרְבַג אכ : .רמימל
 ןונא .ןימלָש = ןילאה
 אָעַרַַּב ןוביתיו אָנִמע

 אָתְרוחְס הב ןּודְּבְעַיְ
 ןיִדי תּויָתַפאַה אערַאו
 ןהיִתְְּב תי :ןוהימדק
 תו שנ "אָנל בַמָנ
 הל ןּתַנ אנ
 ןוסְפִמי אָדְּב םַרָּב בכ
 בתמל אירבונ -אָנָל
 א .יוחמל אנמע

 7 4% ב 2
 ל . % <

 ? 0 פק - חלש יודל ז תישארב

 .רענה רתאהאלו = : רומחחרב
 בקעיתְבְּב ץפחיכ רבדהתושעל
 אבו י:ויבָאתיִּבְלָּכִמ דָבְכְנאּוהְ
 א ונָּב םכְשּו רומח
 + רמאל םריע ישְנָאהַלֶא ורָּבְדִי
 םה םימלש הָלֶאָה םיִשָנָאַה וס
 התא ּורַהְסיִו ץֶראְבּובַשיו ונתַא
 םהיִנָפְלְסיִדְידתַבָחְר הָגְהְעְרֶאְה
 :תֶאְו םישנל ונלזחקנ םתנְּביתא
 תאזְּבְיְרִא > :םֶה 2 ןּתַנּוניִתְְּ
 ותא תֶבָשְל םיִשָנֶאַה ּונל ותאי +

 =לָּכ ונְל לּומָהְּב ַחֶא םעל תויהל

 םריע רעש-לא

 רכז

 םיבשרה .שוריפ
 992 ל 1

 : ול ועמשו . רבכנ .אוחו : רבשת וסכ דבכ לקשמ אותש רחאת אל תרזגמ דתא ₪ (8) :ננתנ ומכ , די ונתכ

 יישר

 סתונכ 5 סילכדס .וכפס סכיפ ינמוי 35 וג סכפו
 סקולכפ .ידכ .סקפ ןפנ .וניפונכ סו סופכל 3 םקנ
 : סלע כלנו טוטטנ .םימלש (פכ) : לופס ופשיפ

 " = .שע שורופ <>
 רומח ןופ ןיגוא יִד ןיִא דייב עָרְעיז ןיִלַעָפיִנ לואוו
 : רומָה ןופ ןוז רַעָד םֶכָש ןופ ןיִנוא יִר ןיָא נוא
 םֶכש גנו רד רד  גגא רד תושָל רעה רח אלו (מו)
 טאָה רע רַמּולְּכ ד ףאז יד ןאָט וצ טמיוזנ טיִנ טָה
 זיא רע, וא ויִבָא תיִּב לכ דָּבְכִנ א ןעויג לַמ ָףיז

 או כו : זוח םֶרָעָטאָפ ןיינ ראָנ ןופ רָטְכִלְרַעַיג
 םֶכְש ןוז ןייז גוא רומח ןַמּקָנ זיא רֶע וא ריטמ
 ל ורד טאָמָש רַעָייז ןופ רעוומ םוצ סי רש א
 טאָטְש עָרְעְיַז .וצ ןֶבאָה ייָז נוא רטאל סר 2
 ..אוָד הָלָאָה סיִשְנֶאָה (אב) 4% וצ וזָא 7

 סכסכ ודיפ סדלכ , םידי תבחר הנה ץראהו
 סכרְס םיטמקלפ סונכ .ודיפפס 35- רמולכ 'םימלסוו
 פויסכ . לומחב (בכ) : סמוק וכ ןילו ןפכ) ספכ

 ט'ע שוריפ
 -ריִא ןיִצ ןעְלְדְנאַה ןָלאָז יוז נוא ּהֶהיא וס דנאַל
 תַבָחַר ןייַא זיא סע ןונ חת רנאל סר נוא רעה
 רעָהָא ןֶא טמּוק הריחס ליִּפ תַמָחִכ יז רַפ םִידָ
 דֶנּוצַא נוא ןידְנאַה רַפ מנ יא םינוק ןייק וא
 אייז ןילעְוו דוא .יוּב ןיִצַעָזאַּב ךיז ןֶלַעוו יו זַא
 א נוא ןפיוק וצ הֶרהְס ןנירק ןילַעוו ןייז םיִורַמ
 "= טָל חֶקְנ סתּנְּב תֶא ןָבאָה טי קיִוָס ןייק ךוא טעו
 .ראָפ זָנוא אגצ ןמַעָנ ריִס ןָלַעְו רעָטְכַעָט עָרָעי
 רעָטְכַעָט עְרְעַזְנּוא נוא סֶקָל ןתָנ ינתיְּב תֶאְו רָעָּבייַוו

 תאי טרעְייַנ < (בכ) + איז אוצ ןֶּבַעְג ריִמ ו
 ןלעוו יִאנִת םעַד טיִמ ותא תֶגָשָל םיִשְנַאָה ונָל ותואו
 4 הפוס וצו אוצ ןרעו) הָצּורְמ זנוא אוצ טייל ד

 ומה קֶלאָפ 1% וצ ןויז אוצ דא על תיל זָנּוא
+ 
 5 "של 7%
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 םהְנקמ :  םילמנ םֶהְרָשֶאָּכ רַבָז
 טה ול אולה םתְמָהּבילָכְו נינו

 ו"

 ךא

 לָּכ ולמיו וריע רעש יאצילָּכְוְּב
 והיו .י> + וריע רעש יִאְצילָּכְרבַ
 םיִבאָּכ םֶתויְהְּב ישילשה םויב
 וולו ] ןועְמש בקערנְב ינש וחקמ
 ילע ואביו ופרח שיא היד יחא

 . 63 טירדנ 6 פכק סויכ יִפיו אה

 אָתְרְה לעולעו הָּבְרח רב הָנִד יִסֶא ילו

 : ונתא ובָשיו םהְל התואנ
 ! םכשחהלַאְו רומחה-לֶא ועמשיו דכ

 4 4 . קי

 לָכ אל ל דח
 | 1 יד אמ ארּוכְד
 . .ןחיִתיג גכ + ןירדג
 < ךהריעכ לכ וה

 = :םַרְּב ןּונָא אָנליִד אָל
 ןוביתיו ןוהל ספט
 ןמ ּוליִּבקנ רכ + אנמע
 ּהָרָּב םֶכָש ןמּו רומח
 התה עָרִּמ יקָפנ לב
 ל אָרּכְ ל רו
 : .חָתְרִה עת יקפנ
 אָמיָב . הָוְחג ..הכ
 ופיקת דב "הָאָחילְ
 סה ןוהילע
 ןועמש בקע יִָּב ןיִרְת

 ןובתיד
 ריעה

 םיבשר לתמומ
 ארקמ לש וטושפו . ץרא ךרד יפל . םיבאוכ םתויהב (הכ)
 ויהש . ריעה לע ואוביו : ינשו ןושאר םוימ םיבאוכ ווח זא

 םימכח יתפש
 סוטקכפ :ווס כקעי ימפס עמסמ 6רקַבד "לכ 'צ : )"טכמ
 יונו ןועמט ל"נסד כ : םכפוס 50 5 כו .םינס) .סה\5
 ד קס כ'ל5ד % : ) 'טלסמ . 'וכו 505 "ל כקעו ינָכ ונס
 ושנ6 ווסט סָכִמ )ו סז וטע סוח6ס דפמס רפו) 606 ל"
 ללפתסט ססלכ6 )טס וקכופת לע נ"6 כקעו לב .ש : סימד

 : ?"טרספ .ךכ ךל פ"פ טרפמדכ ססילע

 ט'ע שוריפ
 ּתְלַמְג ןרעונ טעוו סע זַא סיִלּומְנ סָה רָשָאַּכ רֶכְז לָּכ ּונָל

 . ' תַלַמינ ןרעונ אייז איוו וזַא םיִרָכְז על זנּוא וצ
 גןּופוק רעְייַז נוא סאו ףיִפ עָרַעָיַַ םקיגקס (גב)
 ראוָו ראפ אלה תומָהְּב עָרַעָייַ עֶלַא בוא סָמָסְְּ לָכְו

 ןייז ץלא טעו רָמלּכ זנו אוצ זיא םאָ פח 2
 הָצּורְמ .ןֶלאָז ריִמ ֶהָ הָתַאִנ טֶרְיִנ דא םֶרַעְננוא |

 ותא וב ןייז לַמ יו ןילא רַמ זַא איז וצ ןרעונ
 : זָנּוא איב ןֶצִעֶזַּב ךיָז איי ןלעונ םעְר ףרוד נוא
 רומָח אּוצ טרעָהְנ וצ ןיִּבאָה אייז וא ישמש (דבו
 םוא עָלָא רי רש יי לכ םֶבָש ןוז ןייז אוצ גוא

 איז נּוא וליפנ טאָטָש רַעְד ןופ רַעוט םּוצ רע
 עלא .וריע רפש יאו לב םירכז עָלַא לִי פאק
 יהו (הכ) + טאָטֶש רַעָד ןופ רעוט םוצ רַעיַג סוא
 ןופ גאָמ ןטירר ןיָא ישילשק פייג ןַעְוְָנ זיָא םָע נא
 ןענ ןנענ יוז א .םיִבָאיכ םֶתייִָּב גנדייִנָשאּב םעָד

 :םוקמ לכבש חטב לכ ןכו .םהמ ורהזנ אלו חמב םיבשוי
 :  םיאיבנב = ןיב הרותב ןיב רמוא אוה םיבשויה לע

 יישר
 ונפי ןק י'עו סז לכד .םהל התואנ ךא (נכ) + לומנ
 ל'פעפו ויס ווככ בקעי .ינב ינש (סכ) : ונסס צ
 ויככ סניפפ ק סוכנק רלעכ ילו ןועמס ןמנע .ונסכ
 1 .  הניד יחא 3 ונמיס סע ולטנ סלט
 ריסכ .תטב :סיסס וקלקנ רך סילע ןמנע ולסמס
 +: (ר'כ) ןקז לט ש וסכ לע ויס סיסוטכ ל'מו . סינפול

 טע שוריכ

 . לח יול ןוטמש בקעי ינב יִנָש תקוו גאטייוו ןימכעְר ןיא

 יול גוא ןועַמַש בקע ןופ ןיז אייוָוְצ וברח שיא הָניִר
 ןיז רע ָיִלטיִא ןמּוננ באה הָניִר ןופ רֶרְיִרְּב איד
 טאָמְש רד ףוא ןֶמּוקנ נעל יז נוא יא רעש
 -יִנ איז ןנעקמְנַא רייק ךיז טאָה סע ךלְרעְכי
 עֶלָא נעו ייז תָמִחַמ הָמְחְלִמ ןיטְלאַה וצ טֶלַעָמשג
 :םֶר ףוא טרכיז רפ יִזְָּבאָ יז רָרָא עו קְנאַרק
 ישְמאָת טּבייִבש יישר .רָטאָפ ןיטְלא הייז ןופ חּכ

 "יז אי אה בקעי ןופ רַעְרְנִק איד ןַנעָז איינ
 וו סאו ןשֶטְנעָס ג עמערפ איוו וז ןעוונ גתונ

 הָצְע ןייק םיִא טימ ןיִּבאָה אייז ןעְד ןיז ענייז טיִנ
 יִהָא טייִטֶש ןנַעוו טֶסְעוו ןופ רעו גוא ןָטְלאַהְ
 איר ןעווג ןנעָז אייז זַא טיִנ ןעָר ריִמ ןיסייונ הני
 .רפומ 3 ןֶּבאָה איז לוע ראָג הָניִד ןופ רֶדיִרְּב
 איוו ונעַז םורד ןגע טריא ןופ ןעוֶוְ טָפנ
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 - צהל ןובתה
 תי וכ + אָרּוכד לב |
 ּהָרב סָבָש תו רומח
 בֶרָתְד .םנְתּפל לט
 תיָּבַמ הנ עד תי ורבו
 "3 בי וקו ב
 אַצְלחְ ולע בקע

 יד אָתְרב זבו
 : ןוהתח ַחא רק

 תי ןיהנע 6
 הרמה תו 8
 ב תֶיו אז רק 3 +

 תי טכ :ּורְבַד אָלְקַח
 לָכ תג ןותיסכנ /
 ןוהישנ תי ןוהלָפמ
 יד .לָּכ תי וזו ובָש

 "+ ג

 םֶלוַהילְּ

 רַמָאו - אָתיַבְב
 יוללו ןיעָמָשְל בלעי

 ןתְמְל יִת ןותרבש
 ובבד

 םירוטה לעב
 ספוק6-ו6מט 'סמכ 'ג . ופמט (זכ) : 6"ע דוצמל 630 סמע
 סזמ ןידמ> סלול .ךטדק לכיס ת6 ו6מט יסדקמ 96 .!פמט

 | | 2. חלשיו דל תישארב

 דתָאו י;רֶבְזלָּכ ונרהיוחַטּב ריִעְה
  החופל ונרה נב םֶָכְשתַאְ רומח
 :םֶכש תיּבִמ הניּדהתַא יחק ב
 לוג ואב בלעו יִנָּב 5 -: ואָצי
 וזביו םיללחה
 7 םֶרקְּבתֶאְו םנאצ"תֶא חכ :םתוחא
 ריעְבִדרֶשֶא תאו םהירמהה"תאו

 תאו ש : וחסל השב רשאזתאו "

 ו

 ו אפק

 אממ רשא ריעה

 -תאו ספ" יכִתַא

 הֶשֶאהלָּ תֶאְו וזו ובש םהישנ
 ןועמש" לא בלע רַמָאיְו :תיבּב
 ינשיאבהל תא םתרכע יולזלאו

 בשיב

 םיבשר שוריפ
 ":ונחיר תא םתשאבה רשא ומכ יהיר תא .ינשיאבהל (ל)

 "למ .סג65 ₪6 ךמסו סתוה6 וסמט .וטט ןויפכ .סיטנ ליפכדל ךסדק לכיס 95 ופממ ןכ| סכש סטטמ פוספל יטדקמ !פמס

 ישר

 63909 5'פ ןכו סיללקס טספ) . םיללחה לע כ)
 סעע (ס סילנד) ןכו .סנוממ . םליח .(סכ) : סיניטק
 לימ סטופ לסכסי\ (דכ רבדמב) סזס ליסס 5
 םתרכע (6) : ערלמ ומעט תו ךכיפל סינש

 טע שוריפ

 ןָּבאָה אויז ןוא רבו לָּכ יגרהו רעְדירּב עְרִיִא ןראוָנ
 וגר נב םכש תֶאְו רּומַח תאְו (וכ) : םיִרָכז עֶלַא תרי

 איז ןיִּבאַה םכש ןוז קיז .נגא רומה נגא בֶנָה יפל
 הנ תֶא וחקיו דרעווש רד ןופ ףראש םוצ ּתְנרַהְנ

 םעְד ןופ הָניִד ןמּונְג ןָּבאַה ייז וא ואציו סכָש יבמ

 בקי יב זכו : ןֶנְנאָגג סורָא ןָנָעֶז נוא םֶכָש ןופ זזה
 פָא ןָמּוקְנ ןנעָז בקעי ןופ רד או סיִלָלְחַה לע ו
 ואמפ רָשָא ריִעָה יזוביו עָנע ינאְלש רַעְד אד ןֶהיִצ אמ

 לויוו טאָמְש איד בורג ןיבאָה איז גוא טמא
 תא חכו :רָטְסַעוְוָש רָעייִז עונג אממ ב

 אֶאְו רָדְניִר עָרָעייַז נוא פרק תֶאְו ףאש

 2 .יל

 סילק6 | ונזעו (פמ סילספ) ,
 ויטכע .סלו5 יסעד ןי6 סילוכפ סיפ- ו

 םימכח יתפש

 "זמק לקטמ לפ ליענמ ומעט | סיכ ס6 35 סנט וטכלו ת
 : סָכּוכ ןוטנמ סוסו כוכ וטרש סיס ונש

 ןופ . ובש : סליס
 905 סדגסו

 טע .שוריפ
 = :םאָר נוא ריִעָּב שא תֶאְו ןלזייָב עָרָעְייַז נגא .סֶהיְרּומָח

 0 םֶד נוא הָרָשַּב שא תֶאְ טאמש ןיִא ןעְעְג זיא םאְוו

 יאוצ אייז ןָבאָה פל רֶלַעָּפ ןיא ןעוננ יא סאו
 תאו רלַעָנ רעייז ראָנ גוא סלי כ הֶצְו טכו : ןָמּונְג
 נוא ףהישנ תֶאְו רֶדניִק ערש עַל נוא םָפַמ לָּכ

 בוא יויגנ ןנָנאָפְג אייז ןֶּבאָה ינָש רעְּבייו ערי
 ּיֶא סאו ץלא נּוא תָיבב רָשא לָּכ תֶאְו טָּבורְנ ןֶּבאָה

 בֶקַעְי טאָה כלת מאו לו :רַעָזיַה איד ןיִא עו
 טאָה רי יהוא סקְר יול וצ גוא ןועָמש וצ טָגאָזג
 בשויכ ָךיִמ ןיִסּואיִמ רַפ .וצ יִנָשיְבַהְל טֶּביִרָטַּב במ
 = פטרה רד דנאל םעָד ןופ רַעְניז אי איב ץֶרָאַ

- 



 לס63 ל"ב סקס = וכ טטלפכ .6וס ;וככ א

 := לקפס סיס 162 ספעט )"כ רקפס | <
 ת5 סטעו סנוומכס כתכנ : 196כ יוס  ק"וכ  רססט סנוזכס |

 ע : נוכל בוכ | סנדמ ןכ 'יפ סנרסמסו <

 הקש רטאב "6
 נאו יזרפבו ינענּכב ץראָה בָשיִּב
 ינוכהו  ילע ּופְסֶאְנְו רפסמ :יתִמ
 ורמאיו ** + יתיבו יִנָא-יִתְר ומשנו
 פ": ונתוחאה"תֶא השעי חנוכה
 םּוק בקעי-לֶא םיהלֶא רָמאיַו א מ
 ה םשיבשו לא"תיב הלע
 הרב לא הארנה לאל חָּבְזמ
 רמאיו > :ךיִחַא ושע ינפמ
 5 מע רשא"לּכ לאו ותיב"לא
 םֶכָכְתַּב .רָשֶא  לָכָנה יתלאחתַא
 = םכיתלמש ּופיִלַחַהְ והָהְטה 0

 יתבר '

 םיבשי שורופ
 : ריעב וחקלש , רכנה יהלֶא ,(ב)

 םומכחה .ותפש

 סכלקו סלפסמ
 ןיפכו . ספע ןמוסד | ןילוכס ןוסי  ויטכע 326 ב: קלסנ*
 סלע תרקפממ ומ 5% סנוז[ | תפרקג פלד שקד ג : ונילע
 לוכו ךסיסו .ססעו סנס קיל סע כ"ו 6 5 תונזכ
 םיפמ ןכ) סמפמ תרקפמ .סנו6 6יספ ןויכ סנוז ספוטע) 6

 פ"ס .קמכד * כ"קד /

 סע ןיטועמ ומקס קוספס לט | פ"סו סע 'יפ \ קלו .וכתוהל
 ַםיִכַמ -ךכמ .שממ סנוז 'ופ סמו ונקוק6 ..םע ספעו סנןוט
 לקפס סנווכס 'יפ כ"עו סע וכוכיפ ןופט מ"ש םי סגכסמס סןגלב

 וס הנ :0 ל פד

 כסמ סי ל 'ס סגפ ו"ט .בקפו - רדנ רככ 50 סנע סוק ווא

 טיל .שוחוכ
 ןבעג אוצ ץֶרְָה שיביא טֶשָּפ סעְד טכאּפ
 ןופ :רַעָציִז איד נוא ריִמ ןָשיווצ ט טפאש דָניַפַא

 בניו טיִמ ןיִּב ָךיֶא נוא רּפְסִמ יִתְמ נא דָנאַל םעָב

 ךִמ | ,ילעְו איז .נוא :ינּוכָהְו ילע .ופסאנו ;ָשטנעמ 5
 טילי רַפ ןיִרעונ לַעְוְו ףיִא נוא יִתְדַמְשנְו ןגאלש 0

 ורמאמ (אל) + דיג זוח :ןיימ נא יא יתנו יא
 רע לא ּונְתוהֶא ?תֶא השי הָנּּכַה טֶגאָזְג אווז ןֶּבאָה

 : הָנּוא יון וזא רקפה רטסעווש רְָנּא ןֶכאַמ ןעְד
 אּוצ טֶנאָזְג טאָה אנ א קי לא םיִהְלֶא רמי 6

 4% | יו 1%

 " םולקנוא
 קי ןיבו איב ּובָבְּד
 | הא ינענכב . < אעְרא .

 ה אְנָאְו = הָאְזְִרַפְבּו
 לע ןושָנכְתַ "ןנמד
 | אָנא יִצְתְשֶאְו ינונחמיו
 = "חָמַאואל  יִתיִב שנא
 = דבעי אר תק פנה
 יי רמו : אָנְתַחַאנ תי
 "תבל | קט םוק בקע יל
 דב ממ בו תו לא
 אָהְלאְל- אָחְּבְרִמ ה
 ךקרלמב ףל ילגתאה
 : וחַא רשע סדק ןמ
 של בקש ,רמצ כ
 ּהָמִע יּר לכל ּהָתיִּב
 אָיִממ : תועמ תי ודא
 ישו ןוכיניב 2

 ןוכתוסכ

 זבה
1 . 
| 

7% 

 םש"השע

 בלעי ד

 המ וקנו
 םירומה לעב ' 7 '

 : סכיפלמט ופופסו (3) :סמסכ ססעמ וסעש ךל

 יישר

 < .קלוסמ ,.(סמוסלס) סקול  סתללעו םיכסס | סתיס
 ווספ כקמי נב דימ ולפומ .סיכענכ דיִּכ ספיס
 ךכופל | ןלפס :ת6 סלסננ א סלפס כפס דע סיכמוס
 ה סיסנס . רפסמ 0 : ןיקסופ ב ויס
 . ונתוהא תא : לקפס בוז כה .(6ל)
 | 4% ופ5 (סמומכס) . הלע סוק % :00905 ד
 .-רכנה (2)-: ךסכמ קו ךכ ₪ מו קסנעג זר ךלדכ
 : "עמ . ורהטהו :  סכמ לש ללקמ סכדיכ .םיס
 ו :ס'ע לט סוסכ סכדיכ םי פממ םביתתלמש רפילחהו

 םנענ 55 ןכ) םיככ ורוקול לע לכ5 'וכו דוע רקפת 961 ספעו

 טע שוריפ
 ינְפס רב יל הרה לאל חכו 6 הש לַא תב
 טאָנ םעָר וצ חְּבְוְמַא ןטְךאר ףאמ וא יט יש
 טָסיִּב אוד זַא ןיזיוואַּב ריר אוצ יז טאָה סאו
 רפא (ם) : ושע רדּורְּב ןייר רַפ ןֶראונ פל
 : אוצ טֶנאָוָג בקע טאָה ומע רֶשָא לָּכ לֶאְו ותיִּב לֶא בקעי

 - נג ןנעָת םאָ עַלַא איר וצ נוא דנג זוה ןייז
 | פֶא טוט סו רָשֶא רֶכִנַה יִהלֶא תֶא ריפה םיִא .טימ

 : ןופ ןרָנאַה רפ זיא סאו רֶטַעָג פָא עָדְמַעְרְפ איר
 < בוא יָת ו 1 ןופ 0 סער



 יש א
 סי 5 + ןובתוסְכ

 בלאו לא תב קו
 א אְָבְדִמ ןֶמִ |
 אָמּיְב יתולצ לממד |
 הרמימ הָיהְו יתל ד

 יד אָחְרֶאְּב ילעסב |
 בקי ובטיו דו תיִלַָא <
 איממע תועמ לכ תי
 איט דק תיו ,ןוהיליב יד

 רַט ןוהינ תב 5%
 תֶוחֶּת .בקעי = ןוהת]
 : םכש םע יד אממ
 אָלַחַה תוהו ּולָמְ ה
 איממע לע + םדק :ןמ

 ןוהיִנְרְתְס רק ו
 יִנּב רַתָּב ּופְדְר אלו
 בקעי אתא ו .בלשעי
 ה אָעְרַאַּב יד %%
 כו אה לא תי איה
 אָנְבּו ז : הָמִעיִד אמ
 אָרְו אַחְּבְדִמ ןֶפַת

 <: ארתאל

 . 35 תיכ טענו ספוקגו 6
 4 סמוקנו 5:51 יקמוזפ = ינכ
 . סמקלמכ . סולע סעוקנו :"ספוקנ] וטפ פענס

 יישר
 : סכפ 56 . םכש 'םע :קרס ה ןפופ ןימ . הלא

 :'לחפ . תתח ( 4

 יתר :
 דול

 םיהלָא א

. 1 

 קעי

 םעהילכו

 תכסה ק'פכ 6תיסד :סס זמ
 ססכט = ךדופו ..6כס .'סמכ .

 סדוסו למ5פ

 טע שוריפ
 םוראונ רעדיילק ערעייא טייב ראפ וא םֶכיִתְלְמש
 ריילק ןייַא :ףייַא ןישיוצ ןידנאה ראפ זיא רָמאָמ |

 ןייטש ףוא רַמאל נּוא הֶמיקְנ םיִבָכּּכ תדובע ןוכ
 הָשְאְּו לא תב ןייק ןייג ףוא לוו ריִמ נוא הל
 לֶאְל חָּבְזמַא ןיִכאַמ ןטראר לע ךיָא נוא המ מש
 ריִמ :טאָה םאוָו טאָג םַעָד \, יִמרצ סיב יחיא הָעח
 גְנָע עו זיא ריִמ סאו :גאָמ סעד ןיא רנְ

 ןַעווָנ ריִמ טיִמ זיִא רע נוא כלה רַשֶא ךרדּב

 :  ןענְנאגג ןיּב ףיא סאָו גַעוו <
 ילָא לָּכ תֶא בקעי וצ ןּבעְגְג ןֶּבאָה ייז.נו

 0 :.תישארב

 | "השעאו לאזתיב הלענו | המוני 5
 ויביתא הנעה לֶאְל חְּבזִמ םש

 ,רשא .דךרדב :ידמע יחיו
 "תא בטעוהלֶא ונתיו ד + יתַכְלַה
 "תאו םּדיִּב רעא לכה לארפ
 ןמטיו םֶהיִנְזאְּב  רשא .םימזגה
 :רשֶא הֶלֶאָה תחת בלע םחא
 יהיו ועפיו " : םכשיסע

 בעס סדיקפ םנענו סמוק 0

 םירוטה לעב

 סע סו רָטעְג פא עמר עַל

 ו ו

 5 : בפק """חלשוו הל

5 

 תת
 שא = םירעה--לע

 ינּב יִרחַא ו ופדר אֶל םָהיִתּוביִבְ
 .לשֶא | הול בלע אביו

 .אּוה לאזדתוב אוה ןעַנָכ ץרָפּב
 םש ןביו : ימעירֶשַא

 ככ סע 509... תבומ

 ופופ ןכו סמוקנו כטנס ססלס 56 םיכ קנענו סמוקנו תוכזכ
 פ"כ דס 'םמכ '3 . ועסיו (ס) : סמסנמל סילע סמוק תוקז
 7 7 90ַע לפלשי יכ5 יעסמ ס95-פ"ס ךדי6 פ'ל ןיד | . פ"ס דקו

 | םימכח יתפש
 = ישלמו .כותכדכ | כוש 55יטק 556 = וופע לדנס .?ק 5 לס יפל
 = ןפ ץקכ 'ופ.קלס .. תוכיפ סמוע וניפב לכ ך =: 'וגו סוטסכ

 ט'ע שוריפ
 = 6 מתיִנאב רשא םימזגה תַאְו דב עָה עְרעְיז ןיא ןעוונ זיא

 "  ערעייז ןיש :ןעוונ זיא סאו ףילגנירוא אי .נוא
 ראפ איז טאָה בקע נוא בקע םֶתא ןפסוו ןרעוא
 ץרניל םעד רָמְנּוא .םֶכָש סע רֶשא הָלֶאָה תַחּת ןְגְראְּב

 ןַמאַָה יי נוא .יטסיי ה :םֶכָש ןְּבַעָנ זיא סאו םוב
 0 סע נוא סֶהיִתְיִביִבְס רש ַא םיִר ןעה לע .סיהלא תֶפְח יהי 1 .ןֶנּוצְנ

 טַעָטֶש איִד ףוא טאָנ ןופ טְכְראָפ איר ןעווג יא
 ִףאְנ םיִנ ןֶּבאָה איז ןוא ופרר אלו איז םורא סאו

 , וא היל בקש אבי : בקשו יִנּב איִר אנ טגאָיג
 = א םאו) ול טאָטָש רעד ןיא ןעמוקנ ויִא בקעי
 מ א .םה .לכו אה לותיצ זיא סאד ,ןעַנְּ רָנאַל

 4 כ
1 



5 0% 
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 חלשיו הל תישארב

-- 
 ו ואב

.. 

 םיִהְקֶא ארי פפ:תוְכְּב
 ..ח) ןימהסגס ו3גנ ספ יכ . טכ רפס סדיקפ הפ סיתכפ סוקפ) חיקיו א"ןך

 םיבשר שורופ
 םש הבצמ םיקהש ל ץוהש . םוקמל ארק" (ז)
 תארקנ הלחתמ יכ . לא תיב לא :ויבא תיבמ ואבב
 הנושארל ריעה םש זול םלואו . לא תיב ריעה םש
 רשא ריקל ץוהש לא תיב םוקמה םש ארק וישכע לָבא

 םימבכח יתפש
 םנפס סיל ספו5 ךילויט סככע) ס5כ 52 כקעו (י'תנ). תוכופס
 ידכו רפעכ סנמוט) סכסתנ .כ'6 .ןכדג סויק) לכמכ סלר כ
 סנמט  ךכיפ) סכופס ןשכ טיס ןמו .כה5) סדפ סוויס טונרו ₪
 5וסש ןויכ תככוקמ ספמ סניק לא יכ ז : קרס * ןליש תחת
 וסט סכומ 6הפט 6יסט 55 תחסכ סָעטכ סע .י'רילכ דוקנ
 ומס .ןופ6 696 רוטימ ופוריפ ןיס | ןופסד .ל'כ ןך : פרכופ
 סדוקד ןויכד מ : ט'עו ןכ6פ ל% -ךכ 'פכ י"טרפדכ .רוטומ לש
 סתמ 69 ןוידעס מ"ש 056 סכוכד ספלכ יכסכ סקמ 9 ל
 96 כקעו 6כי| 636 בפכ 55 ויִכְפ וכ 36 קטו סכסכו
 סקלסש ידו כע יכסט זמה סקכר 36 בותכ לכו ויכ5 קחי
 לע 9 רטכתנ ויטכטט ןויקו ספפס ם'ק 606 5כ סרוכד וכ
 יסדו 6'2 .רח6 תולוכ6 כ"ב תוככ ןו96 כיקכד ינש תונוכ6ס
 ןווכ וסוככ 6ולכ סיס קמפיו י : סתממ ומ5 לע וכ דנוס
 356 ןוידע סוס 6)| םר5 ןדפכ סיס לקעוו תו5כ) לוכו 50
 קוסעי 622 ידכ סקומ סוי 05 .ומולעס ךכנו דכ) וטע .65
 ןוסקמ לי . ונממ יט סככס פ5 ו)נקי ז"יע יכ .סתַרּוָכקַכ עט
 םדוק יכ "וו , סויקכמ רוי סתומ רת65 סקו5 :וללקי .סמ)
 ביעכ ןרסכ ויפמ 555 סמ סיס יכ ןתו5 ופכ 60 ספתומ
 -. 6 סרבק5 5וכיס ויככפ 28 סמנמס סס) ₪32 3קפו 'חסט

 ס"מד 'ופ ל"םרסמו . סתומ ונקי ס"מ לוס 535 סע סוסו
 ןושו סות .סנדוע .6יסכ | סירוכס ויסיכ ידכ סקפומ ומולפס

 טיע שוריפ |
 עו ₪ : םיִא טיִמ סאו קְלאָפ ןייז ראְג נוא רע
 ַחָּבְזִמ ןייִא טָעּוּבְג ןיִטראְד טאָה רֶע נוא במ םש
 לא טרֶא סאד ןַפּורְנ ןֶא טאָה רע וא םיקְמל ארי
 גְנקְעְלָפְנַא סר רָמולְּב לַא תיִּב ןיִא זיא טאָנ לא חב
 ולא ְנ סָש כ לֶא תב ןיִא זיא הָניִכָש יז ןופ
 ןּווַּב םיא וצ ןטראד ףיז טָה טאָנ ליי םיחלאָה

 ראַפ ןרָאוָונ ןֶפאְלְסֶנַא זוא רע זַא ויחצ ינוב
 איז גוא הקבר חקְניִמ חדיד תפִּתַו \ה) : רַעְדּורַב ןייז
 . הָקְבִר ןופ ןיִרַעָנייז איר .הָרבר 1 ְָראָטֶשְנ יא

 זיא .בקַעָי וצ הרובר טָמּוק אווו טָּבייִרָש ישר |

 טְנא זג טאָק .הָקְבַר סורא ןץת ית 71 | =
₪ 

 בקע וצ
+ 

| 

 . יי 6 ב לט וו ו יד ד . א וה

 6 5 וש ו ו

 לא"תיִּב לא םוקָמל ארק חנ

 (קא כ: בפ

 .'  >,,םולקנוא

 -לֶא תיִּב לֶא אָרְתַאְל
 .ם הל יל ץָפִת ירא

271 
.- 
 בג

 58 מ עפ 'רָכְּבסיִהְלֶאָה ויִלֶא לְגנ םש
 תקנימ הֶרבְּדִתַמַתַו" זויִחֶאיִנֶּפִמ
 לָא"יתיבל תחתִמ רבקתו הקבר
 ןולא מש .ארקיו ןולאָה תחת

 תתיִמּו ח : יִהּוחֶא

 אָתְקְנִמ = הָרּּ
 תַרָבְקְתֶאְו  הקברֶד
 לֶא-  תיִבָל ה .עֶרֶלִמ
 אָרְקּו אָרְשיִמ ילו
 : אָתיִכַּב רָשיִמ ּהָמש

 = א ן""ש . 2

 בקעל . ילגתוףיט
 דוע

 : ורזועב היה אוה התע דעש יפל לא תיב לא םש םלח
 תומוקמה .לכש ינפמ אלא בתכנ אל . תוכב . ןולא (ח)
 ארו (₪) : שרפמו ךליה | ותרוחב בקעי ךלהש
 לא תיב אוה וולמ עסנש רהא . דוע בקעי לא םיהלא

 ר .

 בקעיילֶא
 רוע

 יישר
 רוינ ז 35 .קינכ ס'נקס . לא תיב לא ()
 תממטמס .ם'יכ .סכְסמ .סכימ םי .96  סוכב ופנוכמ
 ןב | בוכמ סיכ סוס סנס (פ | כ'ט) ומכ -סססרכ
 ומכ (דכ ליעל) ךיכס .םיכ | . ריכמ :םובכ ומכ .לסימע
 קככס תומוקפפ . םיהלאה וילא ולגנ : ךיכס סיככ
 ספ ףסוו יטלס ומכ סיכל ןוטלכ םוכד6ו .סוסנס סס שי
 ןוש סוחט פוס ןכו ולפכ .רפסנ פלו ומע וילטכ
 רסב לכפ דסס לכ6 סוכר ןופפכ כמ סוכמו טפומ
 . הרבד .תמתו (ח) : סיככ ןוטלכ ס5מס 05 םומעס
 סקכב סלמסס .יפ5 656 כקעי םוכַּב סרוכד ןונע סמ
 ןדפל 1956 .סלוכד סמלס ספמ ךיססקלו יקסלטו כקעיל
 ןטכדס ספמ יככ וככדס . ךכדכ סקפו ססמ ₪050 סלל
 כסכ קֶנפוי לועס . לא תיבל תחתמ : סיפדמל
 פרטימ ילופפכ : ןולאה תחת : לסס ילגלכ סלכקנו
 ספמלמ סלוכקסו כסס עוטט3 סלעמלמ לוקימ .סיסס
 סדנסו . ןופפ ח ₪ ןיכוק ויס 36 םיכ לכ רוסיפו
 סקמש מ ומ6 לע 5 דגוסש ינכ לכל סמ לסכתכ
 (ם יפלו) ךכיפלו [כספ] (לכס) יכוי ןוטלב ןופפו . (ר"כ)
 65יס סלכ * תויככס ופלקו 550 ססומ סוי םס ומולעס

 טיע שוריפ
 ףיא ןֶבָל אוצ טקישנ םיִא טאָה איז זא תעָשְּב

 טה ןֶמעְכ וצ ןטְראָד ןופ ףיד לע גוא ןקיש לע
 רע םֶרֶא ןדפ ןייק בֶקַעָי אוצ הרובר טקישְנ איז
 ןּבראָטשג זיא .איז וא ךיינ סּורָא ןֶמראְד ןופ לאו
 אוז :נוא לא תיִבָל תחתמ רק סגעוו קירגצ גַעְוו ןיא
 . יישר .לָא תיִּב רֶמְנּוא ןופ ןֶראוָוג ןָּבאְרְנאּב זיא
 וא גְראָבַא ףוא ןעְנאַטֶשְג זיא לֶא תיִּב טּבייִרְש

 ל .םעְר ןופ ןעָמאָנ ןייז ןפורג ןֶא
 | בקי לָא םיהלא ארי (ם) + תּוכְּב



 דפ יהי רש
 : ּהָתַי

 ןיִהָּלִא בקענ דע
 ףְמָש אָהָי לֶאְרְשי

 ילֶאְרְשיה ₪ תי ו אָרְקּ
 אָנַא - הי רַמָאְו אי
 םע ינסו שופ יִדָש לא
 אַהְי .ןיִמְבִש /תַשָנְבו
 ןימילשד ןיִבְלַמּו ךמ
 י ןוקפי מ אָיִמְמְעְּב
 יד  אָעְרַא תֶַנ בי
 לאל
ָ . 

 סירוטה לעפ' +

 דירמאוו מש יי

 -חלשיו הל תישארב
 :ּותאְדְרַבִיו םֶרא ןרְפְמ ואבְּב דוע

 בקע ךֶמש .םיהלָא ול
 דםִאיִּכ בלע רוע מש אריאל ד =

 דתֶא ארקיו .ךֶמְש הָיַהְ לארשי
 םיהלא ול רָמאַיַ * : : לֶאְרְשְי ומש
 להק יונ הָבְרּו הָרָּפ ירש לא יִנָא
 .ךיצלחמ םיכְלמּו ךממ הָיהְי םָיוג
 יתתנרשא ץֶראָה -תֶאְו יש :ןאצי +

 .חפ ה 4 כ* סוכרב ךפכ 5רֶקי ח) --

 "ין 4 ..| ר) וע

, 1 . 

 5 גפק |

 םהרבאל
 םיבשר שוריפ

 שרפמש ומכ לא תיב ינשה ,םוקמה תא  דוע ארק ספ רמו כקטי !כ ופפמ ןיטק ןיטסמ | סילגדס ויסמ רמוש
 ןנס< | ף6  סילטס לע  םיס96 פפמ ןפכ

 יישר :
 ספפ . דוע (פ) : סמסרפ- 6 כוקכס ף6 וטע ונממ
 ךרביו : וכוסכ דלו וסכלכ .דסס .סזס סוקמכ למ
 ךמש ארקי אל (י) : (ר') סלנל פככ .ותא
 סכקעו ב בכסמב 30 סדפ וש . בקעי דוע

 יפדכ ונפש . רדש לא ינא (לי) : דינגו למ ןופל כס
 ןיידפכ סכ לע . חברו הרפ + ילפ םוככנספ ל ךלכל
 .יוג :ונממ סרבפסכ רככש פ'עסו :ןימימכ דלוג ל
 סידיסעפ מ סילפקו ספנפ (ל"כ) . םיונ +: ןומיָב
 לכו . םיכלמו .סיטכטס ןלמכ ססו .ףסוימ ל

 : סספ םיפכי  סימעס לכ
 םיסכש = סיככי6 ןיכמכ .ק"ת | סלופ ד'וי ם'כד "יט לט ס)טנ וכ סיככו  סילפ =

 למ  ספ| 6וָ .|סככו סכָפ ידט 38 6 (י)
 + ךממ סיס םיוג לסקז יוג (5י) : סמ6כשו

 םימכח יתפש
 : סויסמ 5קוד סח םכמ ל)קפ 5) סוטמ ספו5 ללקל ןופטר
 דועו ינ5 לק 0 ל'קד ל |: וילט סקו כלו ןופ) כ ב

 כסכ מ: סופט רפסמ דק5 1)5 ודס 2 ספ רמלנ סמל וכ ם-
 רה יונג טורדד סולפ6ו סטנפ .סיוג 3סקו -סוכנל ךור5 ס"פכס
 יס" קטרפב 'ופד ופמ5 ססקס 507 יכוכ יכ דק :לסקו
 םולג) ךור5 15 סימעו )סק דוע ינמפ ל סידיתעס :ינרבַב

 ..סוכפלו סטנמ סווג ןנוסכנ לכסו "וו 5 סימע )סק
 בוסכד "ופ ] : 6סכיגס סנכמט

 855 סו ןיד ולס ךוהכ סס ןוידעב טמסמ ופני ךוננתמ

 סתס
 יהיו סֶכְרַפ ?'גְכ ןייעו

 ף6ו םקוכ םיס ךולמסטכ .לככס ופכד .סז קוספו) ודל לוג 65 .ןיידפס ןימינכ  ב- סבשמ .ריסמ  סטכ טיסו לופמ
 ולמסו וכזמו סססל ןימממכ5 וקכ 6 ןסו 1 0 ונממ סיס (פכ סיספופ) ביסכר ןיממב יטרקו .וסוטרד סימכסס
 ..םיוג להקו יונ : (ולפי מ מ סיכלמו .כקעיט .רמופ ס"בקס סיס 55 סיטכסס ןמ סלוע סיס ל
 סיעככ ןיכדסנסס לכ ןכו סופופ 'ע סכפ סיונס ןינמכ סוטפיל וינכ סידיקע סיוגכ

 טָע שוריפ
 ןיימ ךאָנ ןיִטונאַּב בקַעְי אוצ ךיז טאָה טאָנ נוא |
 ןייִא רֶמולְּכ םֶרֶא ןרפ ןופ ןעְמוקנ זיא רַע זַא לאָמ

 זיִא רַעזַא ב םיִא אּוצ ָךיז רע טאָה לאמ
 זיִא רע זא לאמ ערהְנַא סד גוא ןרפ ןייק ןֶנְנאגנ

 טעג םיִא טה רע נא ותוא רבו ןְָנאַנ ג קירק
 יִלבָא תר טשנעְב םיִא טאָה רַע טָבירְש יישר
 ןייז זַא יִךאְוְוְג ראווג ןיִטְראָד זיא בקע םוראָו
 טאג טאָה םיִהְלֶא מא ) ןָּבְראָטְשִנ דיִא רֶטמ
 אראל בקיא ןָמאָנ ןיידגקת מש טנא םיִאּוצ |
 ןיידןרעָע ןפּורג ןָא טיִנלאָז דָנּוצַא ןופ 0-0

/ 

 וע בוא .לַאְְשַי ומש תֶא ארכי <
 ץראה ןייד דָמְש היה לארי טְרַעיינ םָא כ

 ביקל ויל  סודיתעכ ס'ד
 ָשע שוריפ

 םיִהְלֶא ול רמאיו (אי) ; לֶארְשי ןָמאָנ ןייז ןֶפּורנ טאָה

 ב ךוֶא ירש לא יִנָא טאג םיִא ּוצ טאַה טאָנ נוא
 אָז גוא ףיד שָטְנעָּב ָךיִא טאָנ רֶניִטְבַעַמְלַא רַד
 ןייַא יוג ףיו רעָמ . וא הָּגְי ךיִז רָּפְכּורְפ הָרָּפ ריד

 גולמי יא נוא סווג להקו ןיַמָינֶּב 1 זיא סאד קֶלאָפ
 םיִרפֶצ גוא הָשָנִמ ןעָמ טייפ .םאְר רעָקְלעָּפ ןופ
 אייז נוא ףסיי ןופ ןעָמּוק םּורַא ןָלַנ אייז סאו
 םיִמָּבִש איד ןופ לאָצ ןיא רעו טובע ָ לע

 נגא .ואצנ ךיִצְלַהְמ םיִכְלְמּ

 תאו (בג) ג

 ןלעוו:ּס הָיַהְי

 ןַרְגעְל עָבייַד ןופ | % סּורָא ןֶלעוו שכשמ

 5 ןופ ויד

 טזזצ

7 - 

 ב : 7%
0 7 0 / 

%2( 

 אצ בע ּבאָה ָךיִא סאו דָנאַל םאְר נּוא
 .ןֶבַעָג םאָר יא לע תו ריר אוצ הָנְנְיִא דל םֶהְרְבַא



= 06 1% 
 !-דלש יו חה תושארב < 4 %

 .הננתַא / ל "קולו: .םהרבאל |
 :ץֶרֶאְהדתֶא ןתא הירחא.העהזלו < .

 םוקמב | םיהלא רילעמה לנענב >
 בציז" *-+ותא רָבִחיַשֶא
 ותא רָבדירֶשא םוק ב הָבְצִמ

 ָהיָקַע הסיו ןב א תבצמ

 רָּבִד שא םוקמה םש =

 ?חר . דלתו == התְרפא
 .סע סדיקע סיסל8 וינעפ לעיוו אך .
 שוריפ -
 המבכ . ותא רנד רשא םוקמב (די) . ךלוהו . 0

 םוקמה היהש > יפל' וז השרפב הז ושל רמאנ  םימעפ

 םימכח יתפש

 ר'נכד נ'ע6 (י'קנ) .ם > דלונ 55 ןוודעט ןימונכ = טכסמ
 ופסל .ל"ס כלסו .סככלמה ןס ןס . תוכלס קוכפס .סומ ודעל
 סוניפס ול5ד ל'ס מ'מ ך) ך) 'פ ףוס וסוכס 5סד טורד

 לעוו.כיתכ ססרכ5 יכג לכד פוכתויפ - רכד 5 סוקפ2 :
 פ'עסט ע : וק5 לכד רטל סוקפב סייפ לו סוספ וינטפ ו
 1) סוס 936 ךכדכ .סלכוקל ו .סוס 5 .כ"לו סוס ספו ןמש = ,
 ומוו 'פכ .י"טריפדכ סעע 5% ןכ| פ"ע6 תרפל) סקופ תחש 20

 סוס ןיקס .עלמלכש עמטמ .סוס דוכגס  תעד סט :יפס פ"עלו
 סוסש ןויכ 55כסי ץרחּכ .רכקול = ספולוס) עכמ ךכנד "ו כ" י* 3

 סלו;ם ןרפסט סיס דוכגס פע ככ סמד .3"י\ .--כודגסותס ָ
 סקתוס ןכמסו ןיקס פניקתכ /635 ןיקס ע:מ5כ סוס 69 "ןכ

 סקסו כ'כ ם 3: יוגמ סוס רומסק .סקולמס ככ לולכ י"ע סלונ

 ןוידע .ככטסו לכע .וותססו .סרכככ 510 05:65 -סיקוככ 16

 במוה סלק ורינמ) בכומ סדלככ כ" 'צ : יזמוג וולס ףדר

 ט'ע שוריפ" "
 סוָנ רדניק .עָנייִד וצ גג .ץֶרֶמְה תֶא ןתֶא ףירהא ףערולו .

 : דָנאַּל סא ןִּבַעָנ ףי עו ריד ּאָנןייו ןלעט =
 פא םיא ןּופ ְךיִז טה םאָנ נא םיהלא וילעמ לע (1) =

 רע קא א סער = והא רָּבִד שא םקַָּ 0 .

 ףוא ל וה וא רָבַד רָשֶא םוקמנ דנא טלעָטָשנ מאה

 במ טַעָרְג םיִא טיִמ טאַה רע סאוו מפ ; םעד ₪
 נא :סנ היל סו ןוומש ןופ דָנאַטְל ב 7 5 0%

 היתַא בכע ארקיויש מש הילע

 תיכמ .ועָסִיו "+לאְתִיִּב םיהלא
 ןרָאָהְתרְבכ דועזיהיו לא

 / (;םלקנא .
 ?םֶהָרְבַאְל תּוָבָחָי
 ?הּתֶא -ךל חציל
 * תי ןֶתֶא כ נבל
 :ֶלַתְסִאְ גי ? אא |
 וקוד = ארסמ יול

 + לילמיה אָרְתֶאְּב בקעי
 אָתְמְ בקע םיקאו די
 בליל יה אר
 יו .אָנְבַא .תמק
 :הלעו קיראו ןיכוסנ חלע
 בקינארקו וטזִאָחְשמ
 :יָּד-אָרְתַאְד אמש :תָי
 תג 4 יי ןמת מע לילמ
 יָבְכ ולס זמ : לא
 6 דע הָוחְו לא
 .תֶרָפָאְל למל 4 .אערא
 ,תַאישְְ לחר תחי

 | הרלימב " |

 קציו סנה

 םש ותא

 אָוְבְל
 שז ה

 התרלכ
 : - ם'בשר

 עורי ומכ , תרבכ (זפ) : ריע םש ןיאו .םיכהדה עצכאב
 יוביר 5 וובד ןושל ".  םיבשוי  ריבכ דירואו" , םיריבכ

 % יישר
 :(ןטו "5 -ןס96 ימיב סיונכ סומכס .כוסיס תעפב
 ספ ם עדו ינס . ותא רבד רשא םוקמב (די)
 ןומ5 סרופ .סמנמ .ץראה .תרבכ (ופ) =: ונדמלמ
 < סלטס ,.ןללסב .ןמזכ.  סדנסו . . כר. ךכסמ וכ .ביככ
 5כבסו .לכע וס יופמ ונסָכ (כ"כ) סלכככ םכקונמו
 ילסש . סלקמ לם ומופפ סז .ןילו ..ע. לכ 69. ןוידע
 בפוסו ם.ןכמ םרגכ ופסמ ךליו .(ס ב'ע) .ןכיממ מעכב
 לקוי"ופ ססרפ ףלסמ ופכ .עקכק תדמ ספ 5וסם ינס
 ךיסמכ ךכ 'צ סדמ סקלס סככ .דמ5 רמוס סתסע ומכ
 סכנכ (לימ- ךלסמ \ ומכ 'עקלק) סדמ ספ .ןקונ סדק

 דולו סיס טעומ ךלסמ | 5דו 06 סונימ סקפנ ישמ) 63 6 ןי
 . א 0 ףמומ סדכ . 7 סככ דמג ךכ .רכומ נס וכ

 .:םע :שוריפ <:
 נע סט ןופ גְנּסיִנַ ןָסַאָגִג ריִא ףוא טָה רֶע

 + לא פא רוא ףוא טה .רע :נּוא .ןמש .היִלע קוצי

 ותא רָּבָד רָעָא םקְמַה םש ןַפּורְג בק עי טה אָכְקִי ומ)

 ..םָה טאג סו .טרא םעְה ןופ ןֶמאְנ םַעָד פיק הלא סש

 בוא טס מע :לא תיִּב טעְּרְג ןיִטראד םיִא טיִמ

 ₪ תְְַכ דש יח לַא תב ןופ נצ ןֶּבאָה איי

 ו



 סו א

 , ּהָתְדְלְּב הוה זי" + הָדְלִמְּב
 \' = הָדְלומְּב "ּהָתְוישַקְּ
 אָל אַתִיַה דל תרמו
 ןיד תא יבא ילְהדַת
 הוה חי + רב ךל
 יִרָא הָשָפ קַפְמְּב
 רָב הָמָש תב קו תתימ
 הל אר יובא ייוד
 לָחְרתַתיִמּוטי ןימָיְּב
 הָראְּב -  תַרָבְקִתִאְ
 :םֶהָל תֶיְּב איה תַרָפֶא
 אָתְמִק בקע םיקאו כ
 תמְקאיִה התְרְבְק לע
 דע .לָחְרְד אקר

 תַמִּתו 5

 7 דפק / חלשיו הל -7-

 .התשקהְב "יחיו
 .תדלימה . הל -.רמאתו התרלכ
 רהוו ח :ןב לז הזיסנייכ יארית"לא
 ארקתו .התמ .יִּכ ּהָשפנ תאָצב
 :ןימינבול"ארקויבטוינואְרּב מש

 "ףרדב רכקתו לחר
5 

 בצו :' :םחל תיּב אוה התרפא
 אוה התרבק"ילע הבצמ בקעי
 : םויה""דע לתְרזייתרבק הבצמ
 -הֶאלַהמ הלָהֶאטיולארשי עסיויפ ה

 לאש ןפשביהיו גי:רדע ל אלרְמְל == אַ
 ץרא ₪ ד בכ: רנה

 ומב : ,תשקתו ומכ , שקתו : ךרדב הרבקנ תרפֶא רע
 הז םג יכ יארית לא (זי) :ההסכתו , סכתו . הוצתו וצתו

 ץפח אלו רחא ןב יל 'ה םפוי תללפתה רשאכ
 : הגווכתנ הבל לע רבדלו ךתליפת לבק אלא של

 .יישר

 טיקונלו . ףסוי לע ך ףסו .הז םג יכ 69 : כס
 סדלונ .ןיפינכ סעו סמוסס סדלמ טכס לכ סע ופרד

 ןימינב : ילענ ןכ=. ינוא .ןב (חו) : סכיפי ספופס
 ןימינב :: סכננס עוסנו .ךופס ןענכ ןרפכ בנככ רמסנמ ומכ סילסנ סרלמ לב סדלטכ גב

 . ןימיח ץקל ומכ . םיִמָי ןב ..םינוקז .ןב ..ןימינב ₪9
 .פאומש רטאש . להר תרובק תבצמ איה .(כ) : םימיה ומכ
 לדנמל (ָאכ) : "ךלמל ותשמש רחאל ונממ ךלהשכ .לואשל
 -חתאו רשע .ירתב ביתכדכ היה .םחל .תֶובל .ךומס , רדע

 : םימכח יתפש
 רפול יפ) כ ק : סס) עודיס סדמ ליסכ רפונכ סדטס

 יםיסס ןטנכ .ןלסכ | דלוג ודכל | וסט :יפל ימועכ -ס6לכ .
 ןכ ןשי ןכ .

 0 כסלנו .וסנקז .םעל דלונט סימי  ןכ ןומוככ ק'ד) מלפ לוס ךכופל ספמלכ סקס ןימיו  ןופפ (טפ סילסק)
 ועכס קסלי נק ק .ןולכקל סכ 55 דע .אוהה ןיראב לארשי ןכש ב .(ככ) : (ןומיס ץקל (בילפימד) ומל |

 ט'ע שוריפ =.
 ריִפ ןיִא רַעוְנש ןעוגג זיא םע נגא המְדְלְב שקו נג
 : דָניִק וצ ןנְנאָגְג רַעְוְוָש זיִא איז טֶסיִיַה סֶד ןֶניְִנ |

 ריא ןיא -- החשב ןעוננ זיא סע נוא יהב זו
 ןיּבייַה אירטה תֶדְלימַה ּהָל מאו ןָניונְג רעווש ןאָפ

 ןָמְכְראַּפ טינ יו טסְלאָ וד יצְרִפ א טנאָזִנ ריִא וצ |
 : ןוזַא ריד וצ ןייז ךוא טעוו רב ןעד ג ל הז מג ₪

 ריִא זַא ּהָשְפַנ תאַצְב ןעווג זיא סע גוא יה מ
 איז םּוראְוָו הפ יִּכ ןיינ סזא טֶלאָנ טאָה הממ

 / 6 % איז טאָה מש אַ ו ב ג זיא |

 ט'ע שוריפ
 בא ה רהב כקו ןֶבְראטשנ זיא לְַר גוא לח
 .ןעָס איוו געוו םִעָר ןיִא ןראטנ ןּבאַרְנַּב זיִפ אז
 שו (כ) -+ םֶחְל תיִּב זיִא סאד איק תַרָפָא ןייק טיג
 הָבְצַמַא טֶלַעָמְשג בקע טה המדיה לע תָבַצִמ בקי
 זיא סר םּויה דע | לָחְר תרובכ תַבָצַמ אוה רבק רִיִא אויב

 :ןניִטנייַה דיִּב לָחְר ןופ רָבַק םעד ןופ הָבָצַמ איד
 ןֶגצְג טאָה לֶאְרְש נא לאי יפו (אב| גאַמ
 טלעָצְנ ןייז טגיינג טאָה רע וא הָאְלְִ הַהֶא פינ
 "וא סע נוא יח (בכ) : רע לדג ןופ רט ןופ
 2% פָעּורְנ טה לארשי זָא אוהה ץֶרֶאְּב לאְרְשִ ןוכשב ועו

 ה ןֶבּואר דוא נח לז דנאל ןניזאְ םַעָד יא



 ו ₪ רש א 2. ל 4 ל

 חלשיו הל -תישארב

 ית לס יש בכשיו ןכואר ליו אוהה ץֶרָאָּב
 . בואר זאו .איִהַה : / : שני . לנג ד

 עמְשיו ויבָא שנקיפ ההְלבִ"תַא
 ג ב ויהיו קוספ עצמאב אקספ ַּת , לאְרשי

 > + רשע םיִנָש בקע
 וולו . ןועמשו ןבואר .בקעי רוכב
 ולב רכשֶשִיְו הָדּוהְיְו

 תחפש
 . ₪ פנ ןכול יו א

 םיבשר שוריפ
 הדע לדגמ התאו ךוטסב = ביתכו וגו התרפא םחל תיב-
 ךפעידוהל - אלא .הז בתכנ אל . לארשי : עמשיו (בכ) : 'וגו>
 ותאווצ  תעשב ול רטא רבדה תא -.בקעי עטשש ליבשבש

 םימכח יתפש

 יפ ר :.ק6 לכ ₪) ערכית ךכ) ווכ6 קחכי 356 6כלמ ופפוכ
 ₪ סמלו כקעוד ט'מ ת'6ו .  ל"טכסמ לסכ תחפש סקוסש|
 ס5לס 65 ס5)ט כוכס סוס כקעיט יפ).)"\ 055 306 ןתנ
 65 ויסכע כ'ג סנספכ למכ ייסכ ותעמ ןסנ 5ל6 סוסמ םקומ
 ס'מ סקפט עדווו ומ6 056 לונכ סוסט ןכולכ לכ6 סקו) סנכת
 טכולמ סוס סדוכע ג'סכ סטעטכ ?'כ ש :)"כע .ללכו ךלס
 דופסס תוסתכ לעו ןטסכ סיטבסס תומס ויסו דופלכו ןטתכ

 סנמנ 6ו0 סיטכנטס פומס וןנמנפל .ןך :ןופ6כס סיס

 7 וניתונלו . ןלנמש

 טיע שוריפ
 הֶהְלְּב יב ןנעָלְ זיא .גגא ויִבְא שָנליִפ הָחְלִּב תֶא בב
 לֶאְרְַי נוא לארי ימָשמ רָטאָכ ןייז ןופ שָנְליִּפ יד"
 טיג זיִא רע טֶּביירש יישר .טֶרעָהָנ םאְד טאָה

 ןעונג לָּבְלבַמ טאָה רע, לייונ ראָנ ריִא יי ןנעְל
 קּוסָפ רד סֶר טְיבער רַמאָפ ןייז ןופ רָעְלִג סר
 טְסעוְו ןופ נּוא ןִגעְלַג רי ייָּב זיא רע איונ ךיילג
 וא תַעשְּב סּוראָו ןאָטְג םאָר ןבּואְר טאָה ןגעוו
 ןנאַטָשִנ בקע ןופ טעָּב סר ויִא טְּבַעָלִג טֶה לַחָר
 וָּבְראטָשג זיא לַחְר וא נוא לָתְר ןופ טֶלַעָצָנ ןיִא
 טלעָטְשג טאה גוא טַעְּב ןייז ןַמּונְנ בקע טאָב
 לָהְר ןופ .הָמְּפש איר הָהְלִּב ןופ טֶלַעָצִג א
 גוא הָאָל רָטופ ץייז רפ ןּונג א ןָבּואְר ףיַז טאָה

 זיא רעָטְסעונש סרעמּומ ןיימ לייונ טנא טאָה =

 ינָב <> :]
 הלב גבו > : ןִמָינְבּו ףסוי לַחְר

 ינָבּו < : יִלְתַפִנו ןה לָחַר

 הָאָל יִנָּב כ: רסעַיִרְּת

 ןֶבּואְר בקע אָרְכּוב
 הָרּוהיִו ולו ןועמשו
 5 ץלָבּו  רֶכשָשְְו
 ףסזי -לַחָ :יִנָב דכ
 ינבּו .הכ = + .ןימָיְנבּו

 ִלַחְלְד אָתְמַא חָהְְ
 הפ נבו וכז יל

 אתמא :

 בקי ינב ויהיו ₪ ךיבא יבכשמ  תולע יכ רתות לא םיִמָכ :זחפ
 דעו רשע םינש' דיה ןימינב  רלונשכ -.התע  ..רשע םינש
 : חו קיספתל הצור היה אל השרפה התוא ןינע לכ םייסש

 | יישר
 סלעפ וככסמ לכלכמ ךוסמ (סנ סכס) . בכשי 1: סל לכ
 סתמפכפ ויעוני לפמו לכלב סמלו סככמ ולסכ בוקכס וילע
 למל לססכ ריד .סנופנ ססוסס וסטמ .כקעו לעכ לסב
 עכקו ןכופל . 53 ססלכ ל062.סנסל) סילסס רססכ ₪1
 יפס5 .סל5 ספוס .יפס: סוס. ס5 למס ומק ןוכלע ר
 ויהיו : לבלב ךפל ימסל סל9 ספ ימס קוס .קספכ
 ןופסכ ןינע) ליססמ . רשע :םינש בקעי ינב
 קונמסל .סיווסב ססעמו סטמס .סמלסנ ןומלמב דלונטמ

 הֶאְל יִנַּב
. . 

 הפ

 "פס . בקעי רוכב (גכ)..: ןכוסכ 520 לש .סוקיד5 ץוכו ןוופ ץוככ לכ ונדמל וספרד וי
 סנס פלו .ת/.ןינמל .ש :לוככ .סדוכעכ = רוכב סלח לוככ -, בקעי רוכב >: לוקכ | ופסק .סיקלקס סעשכ <

 ט'ע שוריפ

 ךוא טסְניִר איִד לאָז רָּומ ןיימ ּוצ הָרָצַא עו
 אוצ רָע טאָה םורד רָטּומ ןייִמ אוצ הֶרָצַא ןייז
 איר נא רָשִּפ פינש בקי ינב ויט רנעלג ןייז ןַפְראוָו

 ישר |. ףָלעָצ .ןעוננ ןנעו בקע ןופ רדניק
 יא ןימיגב וא רַמולְּב ףזרא טיינ םאְר טּבייִרֶש
 םיִטָכְש ףלעווצ ןראוונ ןוש ויא ןֶראָטְג .ןרובג
 טאָה ןֶלייצ אייז לאז ןעמ ןעְנ יואָר אייז ןנע
 ןֶּבאָה םיִמָכַח עָרעָנּוא טֶלייצְנ קּוסָפ רָד איז
 בקי ןופ רדניק יד רשע פנש בקי יננ ויחמ תשרדג
 ייִלְנ עָלַא ןֶנַנ אייז רֶסולְכ לע ןעונג ןנע
 ןבואְר ו רִִמ טוייונ סאְר םיקידצ על ןֶנעָנ נוא
 : לבלבמ טה רע סאו טימ רד טְגיִדְניִנ טיִנ טאָה
 וכו: רָנעלַנ סֶרעָטאָפ םעָר ןעְנג

 | הָהְלַּב .שע / ביִבָשו
 . ץַמְשּויִהּובָאְדאָתְשְִ
 - בקע ינְב ווהָו לאָרְשי
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 םולקנא |

 בקע יִנָב ןדפְב \ הק + ןהילתַא

 מת רָדידְורְבִח איה
 * = קָקְצְמ סְרְבַ
 קָתְצי ימי הו חכ

 : ןינש ןנמתו האמ
5 4% : 4+ : 

 קָחְצְי \ דיִננְתֶאְ םכ
 העל שיִנְּבְתאְו תיִמּ
 ורבקו ןימוי עָבְשּו ביִס

 יונ בקע ושעת
 ושְע תֶבְּות ןלָאְו א

 אוה -
 .י חקנ ופופ וינקיו את

 םירוטה לעב
 "וסמכ ג .  סיפי עכשו ןקז (טל) + 600% ספכלי 'פיגכ
 סיקידלכו עכסו ןקז ססלכ62 ןכו סיקיד5 ססינשש כזי6כ) קחפיה
 סיעי .ל5ק ספ6 דולי .סד6 יש; סיעטככו מכש) ןכ למל

 יישר ו

 : סיסכט ינשל סטענמ סימכטס ןינעל 896 ףסוי סכוככ
 ; עבראה | תירק :לוכיפס א ספ . ארממ (זכ)
 לס .רומימ ליס .עכרפס .סירק  סמממ ב .ריעס סט
 עַבכְס םיכקס סכממ בותכל ו5 סיס ס'פו . עבכ6 סילק
 ןוגכו .סז ןונכ לופכ .ומממ לבדי לכ3 סמקמס ךכד ןכ
 ק'ס וכ לוטסל ךכלוס ספ 36 קיכ רזע ובס סמל סיכ
 ימסלס | םוכ (זע .ל"ש) סילטס .סכיפס לכ סנתונ
 5סימ סנּכ .(זט ס"מ) ירזפס יכ5 :סרסעב (ו\ סיטפופ)
 כסולמו סדקופ ןי6 . קחצי עוניו .(טכ) : ינפס םיכ
 סנש כ"ו קסלי לפ וקסימל סמדק ףסוי לס ופריכמ סלוסכ
 קסליו כמלכט סנט 'ס ןכ קחפי סיס כקעי דלונָמכ לסט
 55 'פ ןכ
 סנומסו סקמ סנס סנפ ספוסו

 ל

 7 .חלשיו הל תישארב

 הָלֶא רשאְו דג האל תֶחְפש הפ רייתרטה

 = יש 2

 369 הפק

 ןִּרַפָּב ולי"דלי .רשא
 .קתצְיילֶא בקעי אב < : םרא
 .אוה עָבְראְה תירק אָרְמִמ ויִבָא
 םהְרְּבַא םשיירהירָשא ןורְבָה
 תֶאַמ קחצי ימי .ויהו יי : קחְְי
 קָהְצְי עוניו = :הָנְש םינמשו הנש
 עכשו ןקז ויִפעְלֶא ףסָאיו תמו
 בקעו ושע ותא ּורְּבְיַו םיִמָי
 ושע תודלת הֶלֶאְו * ול פ יִנב

 ם'בשר שוריפ
 ול קלוח היח בקעיו רוכב היהש יפל . בקעיו ושע (טכ)
 ביחכה םידקה םהרבא תרובקב לבא . בותכה ומידקה דובכ

 : חחפשה ןב היהש יפל לאעמשיל קחצי

 םימכח יתפש
 .ילוכסכ .בטוו ךל 'פכ לוע כוקכד 6סו א +: יתש5מ סנספ
 ומוכפכ .כופכ ספסד )"ו סד% ספ י"טופו ןוככמכ כמ6 סכממ
 ןופ6 ו שו תומס ינמ 5מטר "8| רוטימכ סט ןולסו סרממ
 ל'לס כ'6 5כממו .ןוכ5  וניוסד וופומכ 0 םרמפו
 כ'פ6 = רוסימכ וכ םו תומס ונסט םוכוס) םכממכ | ינומסכ
 160 סט 52 'יפ ס"לכסו לוס טיפ סט מ"ס יכס ביפכ 6נדמ
 פיס כיע לס סמט "ופ ב |: טככ60 תוכק ןולמ6 כותכדמ
 כיסכדמ סדמ סע 5וספ ענר5 למ םילק | עככ6 םוכק
 סוקמכ סט סוס עככ6 תוכקמ מ"פ עככ6 קוכקכ סלט תמפו
 -מופכ לט סוקמב לוס ₪כס כופכד עככסס קנמכט ל"ססו
 סו רס5 ומ:עכ .י"טר 'פמס ומכו פכב5 םירק )מ רוטימ ליס

 הכס .ז" .ןכ .רפמג ףסווו ק'ק וללקנ .סנמ פ"קמ סיממ סינוס ספ כקעיל כ"ק םכט3ּ סמ קסלי\ "ןגו ס
 ולס לכע | םיבכ .ןמטמ סנט סכמע עככמ ךככסנ םלסו .סיטע ןכ דיכ בק

 קס לקמ .סדלי רטלכ יסי\ .למפנמ ףסוי דלוכ סכטמ עכממ .ףוסכ\ סטקכ דכט סלכע טברסו עטו סיטבמ
 לכמנסמ סכקמס ןמ סרופמ דוע) .סנמפו סלמ יכס ףסוי ככמנ סלפ דע ז"יו סססו סיעמפ ילס "וגו ףסשי
 ףסוי

 ט"ע שוריפ 4
 בקָעְי זיא בקע אבו (ץכ) :'וגו הפלז יִנָבי ((כ) (הכ) (דב)

 עּבְרַמַה תיק ןיא אַרְמִמ ןייק רָמאָמ ץיז גצ ןָמּקּנ
 ןֶטְראָר סו פָש רג רע ןרֶבָה ןעָמ טֶניַמ 8
 גוא ייִחנ הכו : קְחֶצְי נגא סֶרְרְבִא טָנאווְנ טאָה
 הָנָש אפ קחצי ןופ גַעָט איִד קייסי ןעוונ אמ

 יכט .כעמ סיפנפו עכוט סינט 'ז 'וגו סנט סיקלס .ןכ3 ףסויו למקלט סנמ כ"כ סמירלמ כקעי במ דע
 : טיע שוריפ

 זיִא רע וא ןָנְנאנ ראָפ זיא קָחָצַי נא תֶסִ קמ
 ןאָטְנ ןייא זיָא רע נוא וישצ לא ףסְ ןָּבְראָמשנ
 טאז נא פיי 5 טְלא 1 קֶלאָפ ןייו וצ ןֶראָוְְ
 ןיָּבאְַרְגּב םיִא ןּבאָה איי נא ותיא ורנקיו געָט מ

 ל*ש

6 

 == חלות הָלֶאְי (א) :רדניק עָנייז יִנָנ בקע גוא וֶשָע
2% 
;, 

 = שו (ב :ושַע ןופ רֶרְנִק איר ןנעו סאד וגא ישע
 1 א ד" 0 3 / 2 4



100 

 .חקל ושעג :םודָא אּוה
 ןוליאהתְּ הדעדתא ןעְנָּכ תונבִמ
 הָנִעְזתַּב המבילהַא"תאו יתחה
 הַמשָביִתָאְו : + יוחַה ןועבצתב
 דלתו ד:תויבנתוחא לאעמשיזתּב
 תמָשְבּו ָפיִלֶאדתֶא ושעל הדע
 המביקהאו ח .: לאוערהתַא הדלי
 םֶלעיתַאְו יל ?ש שיעיד"תַא הדל
 רשא ושע יִנְּב הלא הרקהתֶאו
 ושע חקיוי :ןעְנָּכ ץֶרְָּב-ולהְל
 זיתנבד"הֶאְ ויִנָּבִדתַאְו וישנהתַא

 םיבשר שוריפ
 'פב .יכ בל ןתי קדקדמה . ןענכ תונבמ וישנ תא חקל ושע (ב)
 .יתחה יראב תב תידוהי רמאנ קחצי תודלות לש הנושאר
 רכזוה אל וז 'פבו .לאעמשי תב תלחמ.,יתחה ןוליא תב תמשב
 ןוליא לבא . היבא םש אלו המש אל ללכ יראב תב

 / סלקנוא | ה ול תישארב

 צב :ס אז ןושנתא
 ,.תַנָּבַמ יהשְנ תָי ב

 ןעְבִצ תַּ ג הע "תַּב

 ּהָתְחַא לאעַמְשי תב
 תַדיִליו ד: תיבה
 ּדָפיְלַא תי ושעל הָדע

 תי .תַדילי . תַמָשְבּו
 הָמָביִלַהְְ ה + :לֶאועְר
 תי ששי תי .תַדיִלי
 ינּב ןילא חרק תולעי
 .ּהָל ודיליתא יִּ וש

 : < ענב אָעְרַאְּב
 יָהשנ תי ושע רבו ו

 ּהָתָנָּב תֶ יִתונְּב תי
 תו תאו

 םירוטה לעב
 "במו6 ססמייפסכ כקטי ינככ ,סדט ךלסו (ד) :זגוכ פכטו
 ךכלו סלופ לפ ונימכ ספ פל ןמוככ .ןכו לסר .ינכ ס6כ ינכ
 :ב םודנ\ 636 סונכ סיפכקנ .סכיפ וטע ככ לכ5 .סינכ ו6כקכ

 "ןוליא תב תמשב . תומוקמ המככ וניצמ רשאכ תונבה תומש ופלחוהש ורכזוה תונושארה וישנ יתש לש ןהיבא לאעמשיו
 תמשב ןאכ תארקנ לאעמשי תב תלחמו ןוליא" תב הדע ןאכ תארקנ
 ןאכ םישרופמה םינב םהל ויה לאעמשי תבו ןוליא תב לבא

 םינב אלב התמ יראב תב תידוהי רמול שי ןכל .

 .תַמָשַּב תַמ ג : הָאּוח

 .כ'הא חקל יוחה ןועבצ תב הנע תב המבילהאו .

 -ךליא תדע תי 9
 ו תֶ העת

 ד ןועבצ תב הנע תב חתיה המבילחא יכ ונינפל בותככ יוחה ריעש ינבב ןתחתנו ריעש רהב תבשל ול ךלהש רחא

 םימכח יתפש

 תופמכ) ידכ כוט סמ ס> סנוכ 52 סמל תמסכנו סמקו 2 : ל"
 ס5 יוניכ ספ וחוש ריכוס) תודלות 'פכ ליעל כ"יסו 8 5
 ₪06 0'ע לס וגיפט רס5 ספ ס5 סרק וסעפ *ף .ס) סוס
 ןיסכתו כ"קפ ליעל כותלט ופ) ל"ע ססב ךכ .סלכק לוקכש
 סמס סנסמ סוס פו 196 )₪ קסעכ י'טרפו קופלמ וונוע
 סז סטב לועכ ס5כק ךכל םוכטקמ ויסס וניממ ןכיס סעק סיס
 .ל"טכסע וכו ₪ : תמסכ תסכקנ  ךכנט סז ₪6 קופרס) יודכ
 סנע כ 5יס ספכולסקו יתמס 5 קכ 6יס םידוסוט ס'עסו
 סמייפד 6סו ל'יס תומס ונפד יכ63 6וס סנע 8ן0 )"ו יוקכ
 70 רטפס ותסס .סקפטמ) סעפ]  יומס סמפסמ) סעפ ותופס
 סמווע ןכל יוס תספסממ סקיס ןמלו יתמס תקפטממ סיס
 יקמ וסכש ונו6 לכ ס"כס :. וומל סעפו יתמכ תחפסמל 6"פ
 סמכופסס סיס תודוסיד י'טרכ ל"נמ .ת"5ו ,76 סש6 לע יותו
 ס"פלס 'ופ סקוס תכמ5 סע6 ספכונסלו סקפ קידוכי למכד
 סומ6ס ויסנ ןס ןס מ'ט סוטנ כוקכ 51 ווטנ סת וקכדמ

 המבילהאו (ס) :ופט לע תסכקנ ל9פמסי פמסס |
 ט'ע שוריפ :

 רָבייִונ עָנייז ןמּונג טאָה וש ע נב נב ויש תא חל
 חו (דו ;'וגו זחא תא ןָעְנָּכ ןופ רַעָטְְעַט איר ןופ

 יישר

 םפמו סיטלט ילונמ ינט ימי  בוסכו כ'כ

 .תלפקמ ספיסט סמ לע סמסכ קפרקנו ןוניס סכ תמסב
 : 6'על סימסב

 < "9550 ג
 = פיס . ןוליא תב תדע (כ) : (ח'ק ותכיכמב כקעי

 < סניכ סוסו סידוקי סיס . המבילהא -
 + .סועטספ ידכ "עב  םלפוכ  טיסס רפופ םידוסי סמפ
 כ סל . ןועבצ תב הנע תב :וטס קס ג
 ' ספל)  למפנס ןועכ5 לט וכ .סנע וועכ קב 55 סנע
 = פס וסלכ לע ןועבל סָבַמ דמלמ סנעו  סיסו ןועבל נב
 | .בוקכס ךעידוסו = ססינש ןיכמ | סמכילס6 .םקליו .סנע
 . לאעמשי תב תמשב (נ) : ויס סורזממ יכב ןלוכפ 1

 ו לפס שםרדמ תדגסב וכיטמ סלסמ סל סכוק ןגסלו
 < >ספודנפ סלועסו ךוינפנס . לג: ןקיפונוע ןקל סילסומ 'ג
 < ופסמכט קפחמ םפרקנ ךכל ןלכמ סעמס דפלו ספס ספונסו
 "כ ספיטס לוקס ספ לע . תויבנ תוחא : ויסונוע
 טס 'זפיפס ןכו סוס רזפמ סז סלק ."וגו הדלי

 שע שוריפ
 0 - ושָע טאַה שנ תֶא וש חקיו (1)
 עוז נוא ב תֶאְוויִנָב תא



 הי ַַפַנ לכ

₪ 

 ןענבד אָעְרַאְּב אנס יד

 תַדְלּות ןילאו ט:םודֶא |
 :ושע |
 יִאָמּודָאְד

 לָּכ תֶמש יות -תַה
 הנק לָּכ תֶיָו הֶרַיעב

 ןמ יִרחֶא אעְרַאְל או

 : יהוא בקי ֶדְה
 יִגסְןוהְנַיִנִק הוה יִרֶא ז
 אל :אָרָחַּב .בָּתְמְלִמ
 ערַא תַליִכ

 אָרְבַסל .ןותּובָחות
 :ןוהיתיג סדק מ ןוחת
 אָרּוטְּב ושע ביתי ח
 אוה = וָשָע ריִעָשְד

->* 

 ןוהּובָא
 אָרּומכ

 תהמש ןילא י:ריעשר
 רַּב זפילא ושע .יִנּב

 . ססלמ סומסכל סעכמ קיפסש . םחירוגמ ץרא
 קיזג לס כוק רכס ינפמ - ויה כקעו ספ (ר'כ) טיפו <

 5 ןיס .ןסכמ יל ךופ כמס קסלו לש ועכז לע לטופס ךערז סיסי .רג .יכ
 וקלוככ .ככפט .ססוכס : ן ינפמו לטפס ןוערסב = 1 הלאו (פ) :

 ט'ע שוריפ
 דני זוה ןייז ןופ רבי עָלַא בוא ותיב תושפנ .
 עְלָא גוא ביפ עָיז בוא ומקבל תְֶו יהנקמ תו
 ַכֶר רָשַא :נופוקה ןויָז ראג נוא ניק לב תאי תומָהְּב

 ץֶרֶא לֶא דל ןעְַּב "רנאל ןיא ןנוויִג טאָה רע סא <
 רנאלו יא ןֶנָנאַגְ קוו זמ רע וא יס בקמ יִנפ

 ןננאגְג זיא רֶע רֶמּולְּב בקַעַי רָרּורְּב ןייז ראפ ןופ
 יי יִּכ ( + ןְניִּפָג טַעְוְנ -דָע איוו גנּונאווַא ףוז |
 תֶבָשָמ 0 ןעְָג זי ו רָעייַז ןעָ בב

 " ףלשיו ול תישארב

 והָנְקְמְדתֶאְו 1היִּבתושְפְניִלֶּכדתֶאְ
 וננקה-לָּכ תֶאְו ותמְחְּבהלָּכִדִתַאְ
 לא הלו ןעְנכ דאב שכח רשא 1

 ריס יד :ווחא בקע ינפמ ץרא
 הָלְבי אלוודחי תב שמ צח שכר
 ינפמ םתא תאשל םֶהיִרּוגמְזְרֶא
 ריעש רהב ושע םשיו " :םהינ למ
 תודלת הָלֶאְו < :םודָא אוהרשע
 הֶלֶא ::ריעש רַהְּב םודֶא יבָאושע
 הָדעְהְרֶב זפילֶא ושעדרנּב תומש
 רך .ושע תשא

 371 ופק |

 תמשבּב .לאוער
 תשא

 | ם'בשר שוריפ םירוטה לעב הרע
 יינבב םש הנותכ ופילא שגליפ ענמת םגו ירוחה ריעש = יפל וניפפס דוע לכי .62ו ךדיסו ןיד 'םמכ 'כ . סלכי 6)ו (%)
 .ךכיפל  התיה הנורחא ותשא המבילהאש יפלו | .'ךיעש = )וכי סיס 69\ 6"ע ידכוע סיכמו סניכפ ויפפ ספרס כקטוש <

 היה ונידו  הרוככה תא הנק בקעי יב ., ויחא  בקעי ינפמ :'ףוסבל ולאה .תוישרפה לכב = הינב = תאו .התוא .ריכזמ
 תורלות הלאב יתשריפ רשאכ . וינב ינב . ושע תודלות הלאו (ט) : ויבא ירוגמ ץראב בשי ךכל קחצי תא שריל

 םימכח יתפש יישר

 ווס סלק ילפ .סעכד ;'נמ  ק"לו ס'ףכס כפכ ד : סנעמנ | וכסמ וסע סמל 0 96 .ויכ6 שס :ע בש ד
 4 כ'ספו סַמַכּוטְס6 55 וונככ ופול כסמ 6כד כ עיו רליו 3 (ל'כ) זי סב פילס 0 6 יוגמ 5ןס

 - *- סטופ %
 כ5ד קן : סיס רוממ מ"ק זפו95 לכ :סופולסב וקול הלכי אלו 0 5 לפפב הלו ץרא לא

 ְּ מ 'סעע דועו .לפונכ ך : ךלס ןרפ סוול םלפמ ונול

 פוס יול וכ .סנקנק .סנסמכ ₪ קלס
 : ליעסל ךפסשמ ויככ ודילוסכ .סודלוקס

 ט'ע שוריפ
 גונו רָעייִז ןופ דנאל םאָד נא םהיִנַקכ ינְפמ סֶתוא

 רַמְולּ ָךיִּפ עָרָעייַז ןופ ןדייל טנאקנ טיִנ .טאָה
 ןיוק .ןיינ קיִּפְסִמ טְנאקְנ טינ טאָה רע איד
 נוא וש בשנ (ח) : תומָהּבנ עָרָעִייִז וצ שיִנְרעְמיִפ

 רָע וָשָע ריִעָש גְראַּב םעָר ףוא ןֶסעְנ יא ישע
 "יד ןָנעָז םאָד נא וש תודְלית הָלֶא מ + םורָא זיא
 ןופ רָטאָּפ רַעְד זיא רַע דא ינא ושַע ןופ רעְדניק
 :ןֶמּוקג סורא זיִא םיִא ןופ ןעָמ טְנייִמ סאָד םּודֶא
 עָנייִא םאוו רָמּולְּב רועש :גְראַב יא רג םּודא
 :היכ זיא רֶע א זמויצ רדפו ו ןֶּבאַה רדניק
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 * :זנקו םֶתענו ופצ רמוא
 ךןֶּבזָפיִלָאְל שְגְליִפהְתִיַה
 קלָמעְ"תֶא זַפיִלֶאק
 לַאּוער יִנְּב הֶלאְו * :ושע תשא
 ינָּבּויִה הלא הזמו המש חו תחג
 ויַה הָלֶאְו * : ושע תשא תַמָשָב
 ןיעבציתב הָנְעָזתַבהַמֶביִלָהאיִנְּב
 . פ5 ןירדסנפ טפיס פפו א

 , = 375 חלשיו ול תישארב <

 ןֶמיָפיִלָאיִנְּב ויהיני:ושעתשא

 דֶלְתוושעְרְּב
 דע ינְּב הָלִא

 - .לאיער וָשַע תתאהַדְע
 ישע תַתֶא תַמְשְּבַרַּב
 ךָמיִתפילא נב הו אי
 דנו ופֶצ רָמוא

 אָתְניִחְלתַוהְענְמתַובי +
 תדיליוושע רַבַפילֶאְל

 עְנְמִתו

 ןילא קָלָמִע תי דפיִלֶאְ
 .+ וע תא הע נב
 .תַחנלַאּעריִנְּבְיִלאְוני
 ךיִלֶא הֶּזִמּו הָמַש חַרַמ
 תַתֶא תַמָשַב יִנב ווה
 ביה ןילאו די : ישע
 תב שא הנ תב הָמָבילָהֶא

 םיבשר שוריפ :
 בוט רחושב יתיאר ,שגליפ התיה ענמתו (בי) : חנ
 ופצ םימיה ירבדב ןכש ןוילעה קוספל םג רבוחמ ענמתו
 ריעש ינבב רמוא אוה כ"חאו . קלמעו ענמתו זנקו םתעגו
 ןרהא תוחא . תויבנ תוחא תמגוד ..ענמת ןטול תוחאו
 ינבמ רכז ןושארה . שגליפ התיה ענמתו : יתשריפש ומכ
 עשותי והומכו . ענמת ןטול תוחאו , הבקנ ינשהו ופילא
 יצחו םיטבשה תעשתל הלחנב תאוה ץראה תא קלח חתעו
 םהל ןתנ רשא 'תלחנ וחקל ידגהו ינבוארה ומע השנמה טבשה
 רסח ינש קוספ ךחרכ לע .החרומ ןדריה רבעב השמ
 וחקל רבכ השנמה טבש יצחו רמול ול היח יכ ונמט
 ףוס לא חנופ הז קוספ יכ רמול ךל שי ךביפל םתלחנ

 םימכח יתפש
 קנמע סג לס 'וגו טגליפ ספוס ענמפו ל כ'ללד (ס'ממ) ז
 זפוג6 ינכמ יפט ומ6 סט ריכומ סמל ספסכ ופי06 ינכמ

 'וכו עודוסל פ'5 ופמ5 ו טגניס ספוסמ מ'נמ סנ םילממס < =
 ס'טמד ךומסכ י'טרופ | ןכל 'ולו שםגלופ סיסל) יפה דע =

 ג'גמ ם'6ו ס"6כס 'כ זך : ל'קו יכוסס תוקפטמ כוקכ) קקאס
 זפו6 6סנ וכומס ריעט פמע רח5) 6מד סורזממ ן6כ םיד
 ךפוס כ'סד "יה ל"טכסמו ,ענמס סנממ דונוסו ריפס 6
 ופופ6 סכטכ 6מלככ 5יססלפכ וטגניפ ופכ סתוסש רמו) ויש
 ספיס ענמתס ס)ועס ןיעדוו ויס 5) רוסילכ ריעב סט6 לע
 .ביפכ .סמ) ופו)6 לט ותכ סתוס סקד ג'ו . ופי05 ל5 ופ>

 םירבדמש פ'עא השנמה םבש יצחו וב בותכש קוספה
 השמ קליח םהמ 'דחאל השנמ םבש יאצח ינשב םיקוספה
 ישילש קוספ יתאצמ לאומש ינאו . עשוהי קליח ינשלו
 . לואש ןב ןתנוהי ינכ תוהפשמב ןתטגוד םימיה ירבדב
 תֶא דילוה זחאו . זחאו עראתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו
 רפ התואו וגו תמלע תא דילוה הדעוהיו הרעוהי
 תינשנ רשא השרפה תלחת דחא ףד ךותב הלופכו תינשנ
 ינבו ביתכו . לצא ינב הלא השרפה ףוסו ובשי ןועבנבו
 ךחרכ לעב גו דילוה וחאו . ערחתו ךלמו ןותיפ הכימ
 זחאו וחאו ערחתו בותכל ול היהש הז קוספמ וחאו רפח
 הלעמלש קופפ לא הנופ דילוה זחאו תביתש אלא דילוה

 יישר
 לט ופלוקג עוס  .שגליפ התיה ענמתו (ני)
 קכ וז ענמס וערוכ .קכדי סיכסס ויס סמכ ססלבס
 יפולסמ ןסולו ענמס ןטול םוססו למסכש ספיס סיפולס
 סלמ6 סינפל סכ וכסיט סיכומס ןמ סיס ריעס יכמוי
 יככדכו . טנניפ סיסקו יפולס ז . ךל לטנסל סכוז ינוס
 לע סכס דפלפ חח פילס לם וינככ ספופ סנומ סימיס
 םיטעכ סלדגטכו ססינינמ ענפס .ס6לי\ ריעס לס וסקס
 ריעמ ינכ סע ספנמ 6לו עכמס ןפול םוססו וסזו וקגליפ

 ויטו ימ סוסב דגעכ כועס תטס לע  ופו)5 6ככ םוכוממ םכמ 66 סתוס ופיכס לכ וקכ 16 י6 חניפכ ענמס ןטו) קוס: |
 ב י6 936 ססרכ6 לב וקנודג ןגיעומסמ) 5כ סלס ןמו כ50 ןמ ןטול .קוק6ו ריעט לס ותכ ספוסש .ןיכוכס ס)ועס
 רוה םוסס כוקכס עידוס) 5כ = מ'נמ) וקכב רפומ םכ ןכ יכ טגליפכ | ופו36 .סלטנ כ'ח6ו לתיסכ ןפינ6 לס ופכ ענמס
 ?יפוסו רועט תטס זפיפ6 6טנ רפוסכ יכסט )כ יניעכ ססלכס )ט ועכומ סתוס יס 60ו 'וכו ססככל לט ופלודג עידוספ 15 ןטול
 "פ ס'עמ .סקנוספו םגולק עידוס) 5365 ןפכ וכקכנ 5 ונ)כ תומפטמס )כד סוטמ 'וק ס'6רסו ,ל'כ ק"ודו ענמק סנממ

 ט'ע שוריפ 4
 עַנְמַתְו (בו) + גו וש יִנָּב תמש הלא ) : ריעָש ןייק
 .דָפילָא וצ שנפ ןייא ןענג וי עָנְמִת גוא הש
 סאְַר עידומ זְנּוא זיִא קּוסְּפ רעָר טּבייִרָש יישר

 טסּולגְג טאָה ןעָמ ליַפ יונ ְֶרְבִא ןופ טייסְסורַנ = =

 \ 7 שע שוריפ
 ;ייִא ריעָש ץִא ןסשג ןָנעָז סאו ןיראה איד ןופ
 < ףיא זַא טְנאָזִג איז טאָה ןֶנְנּווָצְּב סאד טאָה וָשע
 ראָפ ושע צ ןֶרעוו ןֶמּונְג לאָז ךיא הָכּוז טיִנ ןיִּב
 םיִא אּוצ ןייַז עָשָטאָח ךיִא לאָז יאונלה בייווא

 = נָא חַש) ורי) : וגו לא יב הל גי :שנְליִפַא א זיא עָנמַת ןעַ ריק עָניז ןיא יו ןטְפַעָהִּב | |
 | וריק איי ןעָטְג ווא ןָטול גוא ןֶטול ןופ רָטְסעְוַָש איר עונג = =



 וע תת ןָעָבִצ תב |
 שי תי ושעָל תיל |

 : חבק :תֶיו סלעי תַמ
 נב יִבְרָבַר ןילא ומ
 אָרְכּוב זַפיִלָא יִנָּב וֶשַע |
 אבר ןֶיִת אָּבַב ושעה |

 אָּבַב ופָצ אָּבַר רָמּוא
 חרק אָּבַב זט : זנק

 קמע ברעב
 זפיִָאְד יִבְרְבַר ןילא
 ןילא םדָאָד אַ
 ןילאו וי + הָדָעינָ

 ושע, רב לע יִנְּב |
 חַרֶז אָּבַר .תַחְנ אָּבַב
 הֶזַמ אָּבִר הָמַש :אָּבַר
 לֶאּיעְר .יִבְרְבַר ץָפָא
 ןילא םידָאָד אָעְַאְּב
 הש תַתֶא תַמָָביִנָּב
 הָמָביִלֶֶא ניאו
 שּועְי אָּבַר ושָע תַּתִא
 חרק אָּבִר סֶלְעַי אָּבַ
 הָמָבילַָיִבְרְבְִַלַא

 : וש תא חָנַע תַּב
 ןִלְו וש נביא טי
 :םודא אּוה ןוהיִנבְרֶבר
 ריעש נב ולא =
 אעְרמד יב הֶמְרִח

 ןעְבְצְו .לָבשו ןָמל
 הנעו =

 0 וכמו
 לוסכ 560₪
 די לע י6רש 2

, 

 + יו :
0 4% 

/ 5 

 . םירוטה לעב
 זחאו זחאו ערחתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו ביתכ וליאכ לע 6  םועו6 " ןכקפ כיתכ םיפי . םועו (די)

 יפס6 טסו פיקס
 :ןכסכ .סיסילמ ויס 'ינכ . ןכ50 יכסו (כ

 שוריפ שע שוריפ - ה
 זי) זמ :רג פיִלְא יפ  תוחְפָשִמ איד ןופ עָטֶצְלַע איד ןעמ ₪נ%מ םאָד |

0 

 . >-חלשחול תישארב

 שיעיזתא ושעל דלתו ושע תַשָא
 הָלֶא פ :חרקיתְוסְלַעי תאו
 רוָבְב פיִלָא יִנּב ושעזדינְב יפולא
 רָעּוא .ףולַא ןמית ולא ושע
 חרק ףולא "+ זנק ףּולא ופצ ףולא
 הָלֶא קלמע ףילא םתענ ףולא
 הֶלֶא םודָא ץֶרָאְּב זפיִלֶא יפולא

 ו
 ל

 ןֶּב לאּוער יִנָּב הָלִאְו " :הָדְעַיִנְּ
 לא חד ףולא תחנ ףולא ושע
 יפולא הָלֶא /הֶזמ ףולא מש
 נב הלא ודָא ץֶרָאְּב לַאּועְר
 יִנֶּב .הָלאְו " : ושע תשא תַמָשְב
 שועי ףולא ושע תשא הָמָביִלָהֶא
 הלא חרק ףולא סל ףולא
 תַשֶא הָנעְהִתַּב הָמְביִלָהֶא יִפּולַא
 הָלֶאְו ושעההנְב הָלִא "3 ושע
 הלא: ש+ ם: םּוְדָא אוה םֶהיִפּולַא
 - .ןמול ץראְה יבשי ירחה ריעשרינב

 . וטק 6רתַכ רג סיחספ ספ קנפ ריעפ יננ 055 א"ר לבושו

 םי'בשר שוריפ

 םיפולא לכ (ומ) :ההנושאר השרפב בותכ ךכש "וגו דילוה | ול תויכג "3 "ג סוס
 רכזנה חרק ףולאו . תוחפשמו תורייע ירשמ השרפבש
 .רבזנה זפילא ינבמש ענמה אוהש יניעב הארנ ,זפילא ינבב

 ":'בותככ םושריי ושע ינבו הלחתמ , ץראה ינשוי (כ) : רחא חרק שי המבילחא ינבב ירתש. םימוה ירכדג <
 . 8 0 ישר . . 4.

 7 פיס לפסל מ : נילס 5)וקק וסכ 5קיפ) כילד כיס הלא (וע) : לס ןמ .קל\ ס5ס ןמ ותומ6
 < ססמס ק).תחפ סספסמ לע ססמ דח5 לכ סיקלכו סיליש יבשוי (כ) :פוקפסמ ט יסלר .ושע ינב י

 םימכח יתפש

 = םיע שו
 ופי טו) חי (
6 4% 

. 2 

 2% 8 זפק |

 <" 6 י 0 - צ

 4 ל

 67 5 - 7 0 שס | ריר ו 00 ₪ -/ ל ל 2 ןץל?"" % 0 - + , ₪. ₪/ ו לז ו /' . -2
 0 ₪ ל א 2 2 :
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 םָמיח"תַא אָצְמ רָשֶא
 םיִרמְחַהְתֶא .תַעְרִּ
 . וטק 6רסכ ךנ סיתספ נב סנחו . ט5 ןירדסנפ ןטול תופפו א"ר

 .וס ןילוק סיפיס ת6 . סע סיתספ סנע וס

 . ענטת ןטול תוחאו (בֶכ) : םתחת ובשיו םירבדה הלאב
 תותא ןכו . ןטול תוחא הל ארוק ויחאבש לודנ היהש פל

 הארנ ,הנעו היאו (דכ) : ןרהא תוחא האיבנה םירמ ןכו תויבנ =
 ביתכ םימיה ירבדבש פ"עאו יתשו יספו ומכ ןמש ךכ יניעב

 לוחו ץוע הרותב ביתכ רשאכ .ךכב קדקדל ןיא הנעו היא
 שי הריתי 'ול שרפמהו  ךשמו םימיה ירבדבו , שמָו רתגו
 םינב ראשמ רתוי הזב הריתי 'ו בותכל ול היה המ הוטתל

 םימכח יתפש
 5וסד ומ5 לע 63 ןועכ;ד כ"נמ ת"6ו *- : תומפטמס ודלונ =

 ןועכ5 םס5 לט 53 ןומב5 לס ויכ6 ריס 5מ)ד ריעס למ וקמ6 |
 26 סיס ןועכ5 גש גכד ןיכוכס ויס סכועסו סנע .ת5 דולוסו <

 5וס 5לכסד ?"יו . ןועכ5 לכ. יחס סוס .ריטס לש וכ 3
 לקנוקמס סיס ןועכנד ונונמ ימכ = ליעלו לקלוקמב ספקלק ןנינפד
 ןולקלוקמ ונסד- רמוכ 5רכס ןוסו סנע כ5 וקס6 וסלכ לט 03ד =

 לע 63ו לקלוקמס סוס ןועכלה ל"נמ ?יפוג ליעל ם'6ו .ןוס
 יועכ5 לע וספק ומ5 לע כו ?קנוקמס סיס סנע מד 3
 ןיליכיס ןויכו רועטו סנע ןונקנוקמ ונס וכנ . ןוס "כ" "ו
 סמל ל'טרסמ סעקס . ס"פכס | ןנו)ס ןועכ5כ לכס ונחל
 קפסו ןועב5 למ וקנכ סנע  תס6 ןילקלוקמ סיסכ יפכ סטענ
 ןוטקלוקמ :פופלקכ- ןניפ סיסנסכ ל"וו . ןועכ9 .לט 1מ5 בועט
 !םרקנ סטעמ ספועכ :םופס 6 ללכ סטעמ ןוטוע טניס ססמ

 םיסס לכ ונויס .סוסונ5 .כמול סולוכו םוסנס כ"6-= . לק)וקמ =
 : תטדל ₪06 ווסיק ןיסש ופכ 11 סנטטכ ומגע רוטפל לוכי ןנו6 | =

 סדפ יננפס פג - ומומ  רמ6ו 6פוכ סוס שנינמ 'רד לכ ב <

 ט'ע שוריפ .
 ייָא ןסעזג ןנירד ןנעז םאו] דנאל םעְ ןופ רעְציִז איִד ריִעָש ןופ רערְניק יד נעו םאַר זר יבש"

 ֶּבאַה םיִמְבִח עָרעְְנּא ןעמּוקנ ן יה ויש ושע
 . טינג ןֶנעָז איז ןעָמ טָנייִמ ץֶרַה יבָשוי ף

. : 

 רַפ ןֶּבאַה יי דָנאְל םֶעְר ןופ בושי םַעָד ןיצןעי

> 

 . חלשוול תישארב א

 + הנעו ןועְבְצְו לבושו
 יִגְּב ירה יפולא הלא ןשידורֶצֶאְו
 .דינְב ויהיו יל: םודמ ץֶרֶאְּב ריעש
 ןמול  תוחאו םָמיהְו ירח ןמול
 לע לבש יִנָּב הלאו =: עגמת
 :הלאו יי : םנואו ופש לביעו תחנמּו
 . הנע אוה הנעו היא ןועְבְצְהיִנְב

 יא סע סאו טָסוויִנ אייז ןֶּבאָה ררע

. 

 ₪2 240 אב 3 חב ו 5 : ו

 :םודאד

 אכ

 := סנואו ופש לָביִע

 רָבְדִמּב
 ןעְבְצְל

 יהובא ויבא

 םיבשר שוריפ
 -תוריתי .ןניא ןיאיבמש ץיוו ןתוא יכ ןניא םיאיבמש תויארהו
 ךיבא תיב הנמלא יבש ומכ שוריפ , הממושו רמת בשתו
 וליאכ .אוה .ירהו הממוש לש ןושל לפכ אוה הבישה יכ
 דרנ בקעי יהלא ךתרעגט . הטמושו הדודב בשתו ביתכ

 < וניאנוש ליח בקעי יהלא תרעגמ ., ושוריפ ךכ . סוסו בכרו
 המר ובכורו פופ ביתכרב ויפיפו ובכר סגו הלעמל רכזנה

 רשא : ותרובג םש לע השמ ימיב רכזנש . חנע אוה :םיב

 < לשר

 וניסוככו . ספל וטע כט סדוק סיכשוי וסע . ץראה
 למ .ןלס לט סכופיכ | ןופיקכ ןיסע (ספ| סכמ) ומר
 = ןיטעוט - וסט .סינפנל סז  סנק: 05מ סיקיו) סז סנק
 . הנעו חיאו (דכ) : ופ סיולכ סעיטכ וז יל ןיעדויו
 סלקמב שי סכלסו סנעו סיק ומכ סוסו סליקי ו"יו
 < סדכג .(("ע סיפסס) םמלמ לכו פדקו תס -(ק לסיכד)
 פוסט = סנעמל .רומסס . הנע = אוה : סוסו ככלו
 5כמ .דמלמ וכ וסוח סרוק סוס ןסכו ןוטכ5 לש ויחס
 -. םמיה תא :סנע ק6 דיל ומ י לע ןוטב5
 פוסו .דלפ- קדלוו סכקנ סוס לע .לוממ .עיבכס סידלפ
 = סמלו יס ןילומ) סלועל ןילוספ | סוכסו כזממ \ סיס
 במסד | םוילכס לע םלמומ ןממיפמ סימי סמכ 5רקכ
 . סיסו סככל  סדרפ םכמ לע ב סדפ ינלסס 5 ימימ ס'ר
 .סיסו ילקפ = 56 סומד ןניזמ שק שלסו)
 ₪ י'מככ ,סעועל 6פלקמ .65- סכמס

 == טע שוריפ
 ושש טי ןעייז וצ טרצ םַעָד ףוא טונ
 געז םאָד נּוא ןייְבַצ יב הלאו (דב) (גכ) (בכ) (אב)

 וא םר ה ו חת היפ ןועְבַצ ןופ ררניק איר
 .זיִא רש סאו ןָנאָטשִג זיא ןֶבּוא סאו הָנע רַעְר
 וא ןעְבְצ ןופ רָרּורָּב רֶר ןעָטְ
 1 ןועְבָצ ןופ ןוז-רד יא םיא קּוספ



 0 ןילאְו הב
 המביא

 : ויָבְא

 בשא ןֶרִמִח עילי 4
 ןילֶא זכ : ןֶרְכּ+ןרהו
 ןועזו ןָהְלַּב רַצָא נב |

 נב ןילא חכ + עו
 : רש ץש. שד

 יבלְבִר <" ןילא ו
 ןמול אָּבַר  הָאְרוח <

 אָבְּר לכש אבה
 = הע :אָּבַר ןעְבְצ |
 לר אָּבִר שד אָבְר ל <
 יִבְרְבַהְילא ןָשיִדאָבַב /

 ןוהיִנְבְרְבְרְל = הָאָרּוח
 := ריעשד אב
 0 אכל למ פא 4

 6 מ "ד םֶדָק |
 ףלמּו בל לא" רשיינבל | 1
 רע על םודאּב |
 : הָבְָנִר ּהָתְרְק םוש .

 ףלמו עלְּב תמו ג
 חַרֶזִרְּכ בָבּוי יהותוחת

 הז 'צבמ
 םירוטה לעב

 ינור5 פ"מ וסט כקש רמסס עיכסכ = , סיכלטס 61 (63)>
 סרוסי דט סיכלצ 'ס וכגמ סדגנלו ל59שי סד וק סיכנפ 'ס מפ |

 וג ךןועס .ךדיפו ןיד '3 . סלכלכמ (2) סוד5 עס וי
 ךנמ סט סד זימטס :ם ופ3 .סוד5 סע סללכ סקנת ל"ענ 0

 יישר %

 ידוסלו .ענמס ינפמ 556 ילוסס סומסממ וג םופכל |
 בלא (59) : סלעמל יסטליפס  .ומכ ססֶככמ קלודע

 לטיכו בקעו דימעס ןדנככו ןיס סנמש . וגו םיכ מה |
 סמלסודוד ספכ םיסו לולע ןס ונסו ל ססומיפ ופע םּוכְנְמ =

 כיסכ וככ מ סמוי יפוכו .- טפסוסי סספ סיִכפ סעבסְכ |
 וכילמיו .סדוסי - די קקקמ . סודק עכפ :וימיכ (ם\

 הלא תכ

 הלא ןשי

 יש ראי

 לָטיִַלִמ

% 
 הָבָהְה 9

 םידנצ

 טיע שוריפ

 ּותעְרב ןלויא לומ :יִד ה טאָה ו

 יצ ןלזייַא איר טריפ ָטיַפְג טאָה

 5 ול -- איב 0

 יפולא ו הלא -

 = ףלא ןעְבצ םלַא לבוש 0
 ףולא ןשדףולאל:ה

 רחל בכ ייקח
 לפ לסוופ לפק סיכפס ו א"

 :ךלמ .כ5 סודפכ ךלמ ןופ כיפכ לופס ימיבו ךלמ
 "ונוס לעו םוילק לעו (סמ .סימכי) 6 למ 4

 - הָּקִאו
 נב הלאו ל: :הָנעתב המבילאל :
 % .ןִרְכי התו ןֶבָשֶאְו רמה ןשיד

 :ןקעו ןועווז לב רָצָאייִנְּב הֶלֶא
 + .ןראו- ץוע שידדינב ה

 ככ ולא ידה וה

 .תולא רָצֶא
 תיא ירדה ופול א
  םיכ למה הל לאו * פ: רע

 | ינפל םורֶא ץֶראְּב ובלמ רשֶא
 = ךלמיו בל לארשי נבל

 :.וריע םשו רו ערב לב םודאְּב

 = עלְּב תמו *
 , הָרְבְבְִמ

 ה ספ רסוזס 'ס סודהכ ךיפיו .סשנ

 " | יפל . םחצנו תועה .תויח וא םירובגה , םימיה תא אצמ
 +. .ךלמ :ךלמ ינפל .(אל) :   רתוי קדקדל  ןיא .וטושפ
 אריק םעו םע ירש לכ , לארשי תא עישוהש השמ ינפל
 א םחק םיכלמה ילא ירחא ןיפיסויב יתאצמ . רוד דע ךלמ

 7 םימכח יתפש
 ביתכד ןווכ "כ ל: ספופכ ול יתפנו סדרפ תכמ .קפוככ לע
 < וכינמסמל ןכ)ו סלודגכ :ווכו ה)ד עצסמ ךמ6י סוס)מ .ס 6
 ל ו ןמז : ;ותוס.= 3כ ומע מ תוככמס לטב . 260םו | וכלמ
 2 יממפס ןומוכ דימו ןוכמפס סוס 5זכד ןמ +: 2151 'פסדכ
 5 "7 טטפרס . ךימס סוסש לוקס ומוכ  ןכו וטע לס
 :לאְרְשו ₪ ל" "קר (כדנעפ 'ומ) ב  :ושפ לם םוכלמ

 0 יו ראנ , הרצבמ חרז ןב בבוי )
 "אס י ול  סדיסע סודלל = ךלמ .סדימעסט יפלו

 4 לארשי ילשמ
 ו לכו הָמַע יִנָּב הָלְְ (חכו :ןועְבִצ רָטאָּפְַז

 ש 8 !] א - 0 ל כא ב לא ₪ םֶהיהְפשָמְל וָשָע יפולא תמש



 7" | חל ף%ול תשארב 8% 7

 א םֶשִח ויתחת ךְלְמיו בָבּוי תמו *
 םשח תמו * + יִנָמיִתַה ץֶרמ
 .רֶדְב"ְָּב .דָדָה .ויתְחּת ףלמיו
 בָאומ הָרָשְּב ןיִדְמ"תַא הּכמה
 דֶדַה תמי * : תיוע וריע םשו
 : הקרשממ הָלמש ויתחת למי
 ויתחת למי הָלְמַש תמי "<

 תמו * : רֶהָנִה תוכחרמ לּואש
 "ב ןנְח לע ויתחת ךְלְמיולּואָש =

 יב ןנח לַעְב תֶמִה * + רוּבְכע
 ורצש רפא םשו רד ויִתחת ךְלמיו לובָכְע =
 פא ו הא לאָבְמיִהְכ ותשא םשוועפוריע |
 ריטפמ בהְו ימ תב ררטמ"תַּב 5

 ושע יפולא . תומש הָלַאְו 5
 םֶתְמשּב .םֶתְמְקְמל םתחְפְשִמְל |

 ה א ףולא , %רדפס ףוס ספ רסאו ויפתפ ךנפיו את %

 : = אבה

 < .ןוחתהמשב
 םיבשר שוריפ , 8
 ימ תב (םל) : הז רחא הז תומש יבוקנ םיכלמ םיעבראל =
 הלאו (מ) : ךכ לכ תומשב וטושפ יפל קדקדס וניא .בהז | =
 וללה םיפולאב . םתוטוקמל םתוחפשמל ושע יפולא תומש =

 . ושע ינבב הלעמל םירמאנה םיפולא לש םתצקמ ריכזמ
 תויהל . רקיע םינורחאה ולא ושענ ףוסבלש רמול שי
 . םתזוחא ץראב םתומוקמל ןאכ ביתכד ריעו דיע יפולא

 םימכח יתפש
 6מ 'וסו "וכו סקכטממ סנמס ומכ ומוקמ ם"פ וססייט ןווכ
 ס'ע וסהוי) ךכנוס סמו ומוקמ ם'ע רכינ\ עודו ₪15 סוק
 תוקל) סדיתעכ עידוס) 536 ועוקמ סט לע וסמאי 2% 0

 "יפ סתומטכ .סתומוקמ) כוקכס :ם*ו ל'ר (ם" 1 זר 5

 ו ב ו - לק ל קטש לבב הפ ההשקה
 : ט'ע שוריפ עד ו

 אּוצ תהָפָשַמ ערעייז וצ ושע.ןופ ןרא *
 יי
 ו

 םירוטה לעב
 < כמלכט סֶכָָּכ סקלס סלנכמ  סידגכ ןומס וסז| ססכ | סכינפסמ
 כעכמ ןוס ססיפופוקמ םועס ליכזפ ןלוככ . סכ5כמ קרז ןכ ככוי
 < םיכיופ ל"יסש | עודי = סוקמ ל"יס 550 יפ) לוככע ןכ ןכק
 .כסוי סיס 69  ןשכ  לסמלו ןלכ = סויס .6כספמ .סיס) סיככ
 דמכמ ופשפ ספ לילומ . וסשט5 סעו (ט)) : עודו סוקמכ
 'ק ןפכ סנופ . סיליטעו סולודג סכ  ספיסש סדי 5פ ךנמש

 % א יישר

 תכמה (סל) : סללככ "סל חכז יכ (דל סועסי) רמלכס
 בסומ לע ץידמ סכפ .  באומ הדשב ןידמ תא
 :ןנ6 ןלכמו בסוע ספ רוזעל סוד ךלמ .ךלסו סמסלמל
 :סעלכ ימיכו סז סע סז סיכיכמ כ5ומו ןידמ ויסע סידמל
 =. בהז ימ תב (טל):: לפרטי לע לטקסס) סול וסע
 =: ולכל ומועכ כוטס בס ןיפו סיס כובע כסז וסמ
 = סוכלמ ססמ .סקספו ללס קמפ כסל) ם/ ססיקונידמ

 2 . . .םיע שוריפ
 יד סאו רֶמולָּב רָטְרָע עֶבָעיַ



 00 977 טפק | = חלשה ול תישארב | 0

 .ףולא הולע + עָנָמת =
 ףולא הָמְביִלְחֶא ףולא יס : תתי <
 םולא זנק סול :י:ןניפףולאהלא ל
 ולא ל : רָצְבִמ ולא ומית כיתר

 קי הלא םריע םּולִא לֶאידְנמ 0
 םתְזִחֶא ץֶרֶאְּב םִתבְשמְל .םודא ה

 + ב + :םודֶא יבא ושע אלה = שנ אה 7
 . 6 ס)יגמ וקע חוט אית 2 יאָמודאד ןוהובא

 ע'תב הירבוע ןוזח ןיר'שפמו . ןמיפ הטילק ר'נק

 ם'בשר שוריפ םירוטה לעב 5 5
 יפיכלמהו ריעש יגבו ושע ינב תוישרפ לכבש ירבדל היארו | עפוקימ סיטפוס 5"י ל5כעיכ .וכמ6ג ןדגנלו סיפול6 6"% -

 ירברב םיבוהכ םנה הלוכ השרפה ףוס דע וכלמ רשא : ךדגכל סכ96\ וסזו סלוי דע סיכלמ: 'םו 36ומש דש =
 : ; דבל היינש השרפ יפולא םא יכ ללכ םש  תרכזנ הניא הנישארח ושע ינב יפולא תשרפו .םימיה | 8%
 םימכחה יתפש יישר 5%

 יש'ע סיסכקנ - ן05ס .סוסב 601 .  סיכק5 סנמ סע סג ומע . ןכ\ .סתודלוק סופט סק סט לעמ) .סיככזנס סינומפ
 ספכנט כ" דמכ 5סי5דכ יפור יס כ6ידגמ 6סד ססותונודפ ףולס סודס יפופס ןיסיו דדס קמיו סימיס יככדב =
 ןוגכ סיכהסכ | לכ6 ל5ידגמ ךנמ .סויס סולקכ .ףוכ6 ימ6 'רלכ : ומוכ .םיס 5אידגמ (גמ) : "וגו ל
 לסלמ .טתודנוה = ש"פ = סופרקנ ספ רספ6 וכו מק ול | הלשיו  תשרפ .תלסח 1

 טנמס ףונל .סמכולס6 כ"ג ןכו 05 תומסכ סלעמל סוככזנפ , תלפח
 : סופכ .לובמ | ךכל  סנודמ תופכ ססט םרלס וס ג ךנוסו סד6 תומס סכס ליענ ונ%מד רקפמ יפט סתודנוק תומכ
 תלשיו תשרפ תלפח |: סז לע סניגו סנ 5ככ ססותונודמ ם'ע ופכקנ ס)וככ ל" ןכ) סוקמ סע פוסט ?םידנממ %

 ט'ע שוריפ טע שוריפ
 דע ןופ רנאַל סַעְר ןיִג טס ץרצָּב גָנוציִז רָעייִז ןופ ןעָמאנ םעָר ףוא ןראונג ןָפּורנ ןנעֶז :ןאה

 . / .רָטאָפ רֶר ושע רד זיא רע, םודָא יב ושי אוה ברא לָאיִדְיִמ ףולא (גמ) וגו עמה ףּולא תוניִדמ עָרָעיַ

 | ; םּודָא ןופ יפולא הֶלַא םור ןַעָמ טְנייִמ לֶאיִדְגַמ טָבייִרְש שר
 וצ סֶקובשימל םודא ] ווב ןֶראַה אי ןנעֶז םאָר .םּודֶא

 ילדי הב א-ה -בו--רע--כוטמ-/הא=וש-ז--וש-3נה-20---רא----

 א"י ןמיפ עשוהב תב | חלשיו תרטפה , 0
 :םוכנכ ססס ינפפ וז סכטפס רח6 ןכ ג םידרפסס ןוכיטפמ כקעו םלכיו תכטפס סגו סידלפסל 69י) תלטפס 8יפ 5

 : םוכככו ס'כמְככ רסוכמכ דכ) כקעו חרכיו קכ ניוכ ןיכיטפמ סיונכקס 955 . ד

 . .,םירפא נא יא ו אל חי ּוהָאְרְק לעְדדלָאְ יִתְבּושַמְל םיִאּולְת :
 7 יִבְל ילע 2 פהָנ םיאבְצּכ 'ךמישאו הָמְדַאְכ ָךְנֶתֶא ףיא לֶאְרשי נס |

 טיע שוהופ מע שוריפ
 יא גאָז נוא תונָמְחר יז ףוא טָראָּפ ּבאָר יא ןנְנעה יִתְבּושַמְל םיאּולּת ה ְרָשַקאָפ ומ ןוא 5)

 = :לאלשי ור ןרפנֶ רַביִא יד ָךיִא לאָז איוו דג קפוסמ ןֶנעָז איז רַמּוְּ ןרעק רַדָיַוו ןיימ וצ
 - לאו יוו ג דיא דכייפ עָנייִד ןופ דָנַעַה איר ןיָא  הָבּושַת טיִנ רעְרֶא ןָס הָבּושִת יי ןיֶל

 אמש ו איוו וזַא ךיד וב רַפ גוא ןּבַעְג ךיִא * ךאז רעד |רציבוא ו אל דה וא
 אמש איר איוו ּזָא ןאָט ּךיִד לאֶז ּךיִא הָמְרַא \ טיִמ איז ןעְנעָז איז ןיפּור םיִאיב

 5 מעט : איִד ונעז סא םיאבָצ .:ן>ָט טיִנ סֶד ל גוא 0 ר
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 ל דה 4 הָדּוהְיו ארל "תי המְִמְבּ פא שבב ינ בבס י הָוהְי

 לי ו לא יב סר הלב בּושָא 0 :/
 תו / קופי 7?

 דע תיְִבּו הבר דש בֶזּב םויהדלָּכ םילק ףדרו מור העה םילפא :ןמ אג םשידק
 ויָבְרְרְּכ בקעי י"לע רקפלו הדוהי"סע הוחיל ביו :לבוי םיִרְצִמְל משו תרי רוש
 ד

 לארשימ בכוכ
 רָנייא רָריִרְב אייווצ זַא לָשָמ יפ לַע (הֶדאְי םע בירק

 טליימ וצ יז באה הָטּוש ןייַא רָנייִא נוא םֶכָח יא

 טאָה נּוא הטוש סעד טֶראָנְג פַא םֶכָה רֶד טאָה . הָשּורְיַא םיִמ

 ןֶראְוְוָג הָטוש רֶד זיא םּורָא טייִצַא ןיָא .קֶלַח ןיילקא ןבַעְננ םיש

 טיִמ "למ ליִפ ן לאה סּורָא רָדּורָּב ןייז םיִא טאָה . ןויָבָא ןייא
 רֶד ךיז טאָה אנ רָד . רֶדְניִק אי ןנעוְו ןדָנ טיִמ גּוא הָסָנְרָפ

 פניִרְקנ טאַה גּוא . טֶראָנְג םיִא טאַה רע זַא טסוו רֶד הָמּוש

 רֶדטֶכאָז .ןּויְבֶא ןייַא ךיִא ןיָּב רֶביִרְד סֶנאָז נוא םיִא טיִמ ךיז
 עָלֶא ריד ףָלַעָה ָךיָא רָּבֶא - תַמָא זיא סאָד ּוליִפָא ןעוו רשוע

 אַמַהְז עָצְנאָג איד ןיִנוצג סוא םאה יַשָע וזַא . הסנרּפ םיִמ לאס
 בעל ןצעַז ךיז.ושע טעוו דיתעל רביד . קלח סבל ולי

 םעוו .. בקע רָּביא טָכְלש זיא רַע סאוָו ראפ ןרפנע ראָפ בקעי
 טשינ רא ריִמ ּוצ ּוטסאָה תֶמָא זיא סאָד ןעו) ולי ןָנאז בקע

 ֶרֶבְד יהא = ריד = רָביִא ןָמיִלְג ךיִא ּבאָה ליוו םּוראוצ-
 ביר קוספ רד טגאז פאַר ד. םוט ןזעוונ רּועיָש ןיב ךיִא (תומ

 22 705 9 < יש . ם . צצ

 ל ד פימו הי םע ייל טַה ריד זַא לאְרָשָי איִד פיִמ ךיז טגירק ת'ישה הדוהי םַע ייל
 ןָטָּבִּ אָמָהּז איִד ןֶנוצְג פוא םאָה וָשע סאוו טֶלָעופְנ טָשיִנ

 "וב ןיִא םיִא ףוא םֶריִקאָלְנ וטסאה סאו ָךאָנ יח תֶא בקע
 ר'חצי וָשָע ןופ ןֶראָצ ןידייל וטְסְפְראַד טקגידניז אּוד זַא דנוצש

 : קֶלַח ןייד ןופ יא פאו

 אלמלא רשיו : ;םיחלָאתא הרש אבו ויחא"תַא בקע מ דל ביש דילְלעַמְּ
 טיע שוריפ

 ₪5 ןראוָג טרעקנ רָביִ ןָנַעז סאו הָרומְע נוא
 גוא ריִמ ףוא ןראוונ טרעק ראפ ויט םַע יגל יָ
 רָר אייז רֶדְנַאַנַא טיִמ דפ ץראה ןייִמ רימ ןיא
 יא הָשא אל +ןיקנארג עָנייִמ רימ ןיא יז ןיצ ָה
 לַעְְו יא בשא אל ןראַצ םיִרְג יי ןאָט טיִנ לע
 טְנאָזג באָה ףיִא סאו) םעָד ןופ ןרעק רֶדיוו טיִנ
 לארי איִד ּבאָה ףיַא פיפ א הרות רָ ןיִמ
 , םִרְּפא ןֶּבְראַד ראפ לצ תחש טָסּואיִּכ ראָפ טיִנ
 םייקמ ןיִּב ךיַא סא טאָגַש ןיִּב ךיא םּוראו
 טיִנ ןיִּב ךיִא נּוא אּוצ גאְז ךיא סאוו הָבּוט איִד
 ןשי שיחק ּדְקְּבָּבאַה הָטְרַה לאז יא שָמְנעַמַ
 ףיִא נוא ריע ב אבא אלו טאג רנייה ָּךיא | ןיּב ריד

 באָה ָךיִא םּוראוְו טאָמָש רֶד ןיא ןָמּוק טיִנ לע
 הָעְבש ןיימ ועור ןָבאַמ וצ ןעוונ חיִטְבַמ גְנאל ןוש
 איִבְנ רֶר טְנאָז : אקווד םילָשּורי ןיא ריִד ןָשיוְָצ
 ןעָד ןייג \ לֶאְרְְ יִד ןילעוו טאָג ךאָנ יכל ירחמ
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 וא ןעיירש טאָנ טעוָנ בייִלַא או וזַא גש הָיָרּ

 ןייא ןלַא יז ןלעוו איי וא ןעיירש טעו רַע םּוראו גטִשי איה יִכלַבָּב תּולָנ ןופ ןייג סורא ןֶלאָז אייז
 ןלמאז ןייא ךיז איי ןלעוו לינּופַא איוו וא וייז בעמ ןופ סמ רדניק עָנְּביִרְמ ראפ איד ןלמאז
 לערשו איד ףיז ןֶלעו) וזַא טסעָנ ריִא אוצ םוא ףיז טרעק םאונ בוטָא אווו וזַא נוא םִיִרְצִמ ןופ
 : טאְנ טַעָר ווא רֶעיַה עְרְעייז ןי ןצַעְנאַּב איי לעוו ךוא נוא רושא דָנאַל םִעָד ןּופ ןרעק רָדיו
 טייקשלאָפ טיִמ נוא םירפא ןופ \ קאפ סאָר ןיגיל טיִמ טֶליִנְניִרְג םּורָא מ ןָּבאָה איז שח ינוב
 תֶרָשע איר ןופ םיִכְלַמ איִד ןָנַעָו סאה לֶאְרְשְ ןופ דני זוה םאר טלוננירג םּורָא ףיִמ ןֶּבאָה
 רע סאו הָּבַקַה טיִמ נוא טֶכְראָּפ סטאנ ןעונג אנ ןנעו הָר ;ּוהְ כְלַמ איד נא הָרּוהְ םיִטָבְשַה
 ףאזַא וזַא וצ ףךיָז טְּפעָהאּב םִיָרְפִא וה העור א גיִטְּפאַה ראו אייז ןֶנָעְז םישּודָה פיחלֶא טָסייַה
 םַעְד טָגאָי םידק פור תולזמו םיִבָכּוּכ תומד אוצ ןעמ טנימ םִאְד טְניווַא איוו וזָא לָבָה ויא סאו
 רושא טיִמ תיִרָּב תרוּכ ןנעְו איז גוא ןֶרעָמ רע טוט גנובור נוא ךיגיל גאָט ןיִצְנאַנִא טְניוו הַרָנִמ
 לֶאְרְשַי יד .טיִמ-טה טאג סוו גירק יד נוא ל בירו : ןנעוו דמוש ןופ םירצמ ןייק ייז ןיריפ לימוב וא
 בֶקָעָי ףוא ןעקנעהנ וצ טאג ןופ ןלוו רֶר נוא כני לעריקפי הָדּוהְי טְבש םעְר וצ רע טְגאָז םאָר
 עֶזייַּב עניי יו זַא ןינעונ עָייִב עָרָעייַנ אי וזא ןלאָצַּב לאָו רָע ויְִררכ לאש יד ףוא ןַעָמ טְניַמ
 זצ ןאְטיִנ ךייַא ךיא ּבאָה תובוטָא רפסאוו טהַעָז ה''ב טז : ןירעק רדיו םיִא רַע טעו קרע
 טיִמ גו וגיאנו רָדְורְּב ןייז ןופ שרעָּפיִר טָפייִרְגאַּב רע טאָה ףיוב םֶרעָטּומ רֶב נּוא נג בקע
 .ףאְלמ סֶד יוָּבִמ טעה טָה רע האל לֶא רש : ריו ֶאְלַמִ רָביִא טָשְרַעַהיִנ רָעְטַח טבאמ ןיצ
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 1 אָנְמי א

 טע שוריפ
 טנייווג טָה ףֶאְלַמ רֶר הג ןמּוקיִגייִּב םיִא טֶה רש
 םיִא טאָה נוא בקע איב ןיִטעְּביִנ ךיִזטאֶה נגא
 ףוט רַעְר וָאְצְסי לא תב פא ףיִמ זאָל טנייַה טגאְזג
 ןיזייוואַָּב ךיִז טַעְוְנ אוה ָךּורְּב שודקה ןייז טעו
 זנוא רע טעו ןיִטְראָר נוא לא תִיִּב ןיא ריר וצ
 ןיִרייַב זָנוא טיִמ רע .טעוָ ןיִטְראָר נוא ןָניִפיִג
 איִד .ףוא ןייז םיִּכְסַמ לַעוְנ יא נוא היָּבְקַה נוא
 : טָשְנַעָּביִג ףיר טָח קחְצַי רָמאָפ ןייד סונ תוכרּב
 עָלָא ןופ ראַה רעָר טאג וא .תוכָנַ יחלא יל
 רַעָד רלכ כ שַעְניִכעְִיִג ןייז ייא טאָנ ָפאעְרַעָה
 ןִּב רַעָד לאָמְטְסנעַר ןענג ןיִב לא םאָוְו טאָנ
 ריִמְשיִמ ןיינ טלאָ ריִא זַא וא ףיוא טֶנייַה א
 בקע רֶעַמאָפ רַעְייִא איוו .אּוזא .טייקָצְנאַג טימ
 באה ָךיִאוָו וזא ןעויג גהונ ךייא טימ יא טֶלאָת
 לארשו וד נוא חת : םיִא םיִמ ןעוְוג גַהְנ ףימ
 יא ראפ ְךיִד ּוטְסְנִעַָמ הָחָטְבַה םטאָג ןיידףוא
 ּוטְסיּב ןַטיִה יטסלאז םייקְניטְכעְרָיִג טיִמ רָסָהראָּג
 טיִנ טוט רָא רָבָא לה ןייז וצ ןיֶפאָהּוצַחּוטְּב
 יד ררַמּולְּכ םיִרחיס ןינְ לש יִד שָּכ ראָנ וזַא
 - סאו) טלַעָג רָעייִז ףוא .הָביִמְסַא :ןיִּבַאָה לַאָרְשָי
 גאו) עָשְלאָּפ זיא טֶנאַה ץיז נוא ןלדנאה יז
 סר ראו נביל רע טָה ןנלג ןיקוצ רפ ןילאש
 וא .ףייר ןיִּב ךֶא טּרָעייִנ דא טְגאָז םיִרְּפָא נוא
 אוה רב שודקה ענר ףיא לאָו נעו טסו
 שָרְַמ רַעָר טָפאַרְקִ ןָנּופְנ באָה ךיא יל ןא יִתאָצַמ
 רע סאוו טבָנ ןָּב םַעְבְרָי ףוא טיינ םד טביירש
 טְנאָונ טאָה רע םיִרְפֶא טָבש .ןופ ןעונינ וא
 ויז זַא לארי יד ףוא בוח רט ןנופנ ּבאָהָךיַ
 רָּביִא תו למ ןיִּב ךיִא נוא טבַעְנְק ריִמ ּוצ נעו
 וזַא טֶפוקיִנ ייז טָה - רַטאָפ רזנּוא םּוראוָנ יוז
 ג כלו יחיו תשרפ ןיא קוס ] יא טייטש עו

 ןנעָז רֶריִרְּב .איד שמומ ווא סאָר ייל ולפנו
 ןיִּבאָה נּוא םיִא ראפ ןיְלאַּפיִנ ןנַעָז נו
 ןח ריס שפיומ זיא לע םידגנל 0%
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 ה 2 ל 5

 הותי תואָבְצה יִהְלֶא הוהיו + ונמע,רבדי סו ונמְצְמְ לאזתיב ולגה
 כ : דיִמָּת ךיִקלַא"לא הקו רמש טָפְשִמ דַסִת .בּושַת .ךיתלאב ל הָתַאּ

 יעיִנילָכיַל ןוא יתאַצַמ יתרשע ףא םיִרפא רָמאיו : בהֶא קשעל הממ "ינזאמ וחי
 םיִלה אְב ךְבישוא דע םיִרצמ ץיראמ ףיחלא ה הוה יכנאו אמח"רשא טיל

 =םִא : הָמדַא םיאיִכְנח 'ךיבו יתירה ןח י יבא םיִאיִבְנַהְדלע תרד: : דֶומ ימיּכ
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 טורי
 ראָנ ןעד ךייר ּףיִא | | מר טודד ן ןיראה םּוצ רַעָהיִג
 תַמָהַמ ףוא נא .ןיימ זיא לָאְרש יִד ןופ טֶלעְגְִד
 רג רַמּולּב טייִקיִריִמ עָנימ "עלא יי לָכ םַעַר
 ןעָנִרְר .ןעָעְפנ טינ ןעָמ טעו) טֶלעָג ןיַמ
 באָה ךיאו ןיִסייַה לאז רֶע סאו אטַח שא דני ןייק

 קעוְו יז ייָּב ּוליִפַא ןוש םַעָנ ףיִא ו ןֶר טֶנידניזג
 טֶכַעָנְק עָיִמןנעו יי לייונ ןִדְב רימ סאד טמּוק
 יד ןופ רייר יר םָעְבְרָי וצ אוה ףורְּב טנא ףורר
 יוז ןיִסַעָג רפ טיִנ ּוטְסאַה קירה ףסוי ןופרֶדיִרְּב
 - םּוָו סְד וא יהל כ ןוי טכַעְנְק םיִא וצ ןלווו
 זאפאְד ףיהלַא יי יִּכְנָא תורְּבְדה תֶרָשָע ןימ טייִטָש

 אוי םַעְבְד מאַה סאָר טאָנ ןייד ןיּב א שמיימ
 ןופ תומר ייווצ -- טאָה וא ןיִסַעָג רַפ
 נוא ןד טאָמש רַעָד ןיָא עָניַא תולזמּג םיִבָכּכ
 ַשּפ רַטּושָּפ רעָר גוא \ לא תיּב ןיִא עָרַָדְנַא איר
 ּבאַה נוא ָךייִרְיִּב ךיִא טֶסְנאָז םִירְפִא וד ּזַא זיצ
 נוא תתוליוג איר רוה רִמ וצ טייקְראַטְטא ןנּופנ
 טֶלאּווסָע ריִמ ףאמ יא םאוָנְיִגאוְו ו עָשְלאַפ רה
 ןטכארט ףיה טסֶלאָז וד זַא ןעווג רֶסַעָּב רב
 ּבאָה ךיִא סאו טלעג סאד נוא טייקרימ ןיימ ראָ
 עָנייִמ ףוא ןויז וצ רָּפַכמ ןייז קיִּפְסַמ טיִנ ריִמ טעו
 ייטש רַמ טאָנ ףיִא ּוטְסְכאַרְמ רָמאָמ : נוא דָניִז
 רוסְּב טֶסּוט ּוד סאו טייקַשֶלאַפ םַעַר ףוא טינ
 מלא ל יכמ : ןייז סאד ןאק איוו ריד ףיִ גאו
 ןגוצג סוא ףיד טאָה םאוְו טאָג רֶר ףאָר ןיִּב ךיִא
 ןעָנּוטָש ראפ ךיא באָה ןמראַד ג נוא םיִרָצִמ ן ןּופ
 אַ ךיא לוו אָליִמַמ-טיִנ רֶדט רוכְּבַא זיא סאו
 גאָוְו עָשְלאַפִא רוסְּב טלאָה סע רַעָע ןָסיוו ףוא
 ןופ ןריינש ראפ לעו] טאָנ ּךיִא סילָָאְּב ףבישוא וע
 ךיִד לע ָךיֶמ וא םיִרָהַס עלא אד ריד
 או וזא הרות ןנרעל וצ ;טלעַצנ איד ןיא ןיִצעַ
 שי ןויט ןעוָג זיא בקַעָי סאו ןטייצ עָטָשְרַע איד
 טאח גיא ןטְלעָצנ איד .ןיִא ןָסַעְָג וא :נוא םַּת
 = עט באת טאָנ ָךיֶא נוא ו ו

 = צה קנוספש ךייצ ץלא] אונ ם

 ק ה



 חלשיו תרמפה 100
 זי ימה לֶע םיִלנָּכ םתיחְּבְמ םג וחּבז םיריש ללב ויָה אושידא וא דעלנ

 טיע שוריפ טיע 0%

 4 צ ןסק ןְבאָשְנ איי ןִּבאַה לָנְנ טאָמָש רֶר ליִפ ןיא ןויוואַּב ףיִמ יא באָה םיִאיִבְג אי אּוצ
 "נע תוחְּבְמ יבמ פנ תולמּו םיִבָכוכ תּומְר .ףוא טמּוק סַע זָא נּוא רָלְנ סָא ; ;טֶלאַמְשָ אוילרע
 איד ףוא ןנעָז םאָוו ןפוה איר איוו דזָא םילכ ליִפ .ןעוַוג םֶוג ןיילא סאָר איז ןֶּבאַה ךאְרְּבַא רעל
 , : דֶלַעַפ םַעַר ןופ טייב ןיא בוא לב ןַעווְג שלאּפ ןְנַעָז אויז ייָה אש רך

 א ןטיס הירגועב תג םידרפסל חלשיו תרטפה
 יסידלפסל ןיכ םלטי\ תלטפס | 5יסמ עוב)| ס'כמרכ רפוכמ 1% סידלפס) קכ סרטפס 2 כופכ סיכמומכ | 65מנַמ סגס

 : סוננכמהג ןוכ

 חלש םיוגַב ריצו המי תאמ ונעַמָש העומש םודאל הוה ינדא חמאה הידבע ןוזח
 ןד דָאְמ הָתַא יּזָּב םיוגב קמ | ןמק הנה .הַמַחְלַמל ָהְיְלע ! הָמּוקנְו ומוק

 היִּבְגַתִא : ץרא יניר יִמיבְלִב רמא ותבש םורמ על :סרוגחב ינְבְש אישה + בל

 -סָא לדרואב סינא :הוהיָאְ ירו 5 םשָמ ל ₪ .ןל םיש םיִבִָּ ןיבדסאו רש
 ש שד

 : תוללע וראשי אולה דל ואָּב םירצּב"ס א םיד וב אולה התיִמְדִ יא הלל יִדְדש

 ְליִלְִי מישה סירב י שְנַא לכ ףוחלש לובה "דע :וינָפמ ועבנושע ושפחנ ךיא

 התידסאְנ אהה םוּב אה ו הבת ן 7 6 מ ומ שי ו רלל ל ישְנַא

 לאו םֶדְבָ יב -- 7 ורכנ ,םויב ו יבלב 1 המ

 ותעְרב התאסג אָרְתילא בלא יב 3 אוב "לא :הרצ םויב פל דת

 רשאכ םיוגהד"לכילע היתי ו בורק כ +הַרצ םוְּב וידירש סת ויטילפ

 דב תש ישדק רהילע] םֶתיִתש רש + ףשארְ בושי ל ,ףלמ / הָשִעַי .תישע
 )ו %:

 ערק היה המילפ היִהּת ןצ רהְבּ ָּה אל זיהו 0 לו ותש ו דימה יוגה

 שע תו | הָבַהְל נר תב שא בקעיקתיב היה םהישרומ תא בלע תיִב ושרי

 ננה שרו זר הָוהי יב ושע תב " דירש ה ןיהידאלו םולכאו םָהַּב וקלדו של

 ורמש הרש תא םִיִרְפְא הרש"תא שרִ םיִתְשַלַפִת א .הלפשהו ושע רהדתא

 ל תרצה םיִנע נזר 0 לארשי ינבל הָוהֶלָחַה תל , דַעְלְגַהדתַא מב

 לארשימ בכוכ 'ִ רעש ארו שימ בכוכ
 ודישָע םאָח םִיֶא .אייּב ןיִמע ּוצ בקי לאו ןגידניז סעוו ושָע א = ץיא לָשִמ יפ לע ('וגו םָיוגְּב < ףיתתנ ןופק הנו 'ונו הָידבוע ןּוזָח)

 ָט םיִנָפל ליוו רֶד ראָנ ןקיִרג יִאדְווּב ךאָד טעוו ושש גוא | םֶּתַא דָנייִא ןי]ז אייווצ עָנייז ּוצ םזאָלִג האווצ םאָה רָשש

 וו רד ךיז טאָה :קָחצְ אווו . הוה םֶלוע תוכְרב ןיִבאָה רָע = הָרּוחְפ יִד םיִמ םי כ יִצְנאָנ איָד א רוכש ןייָא רֶנייִא בוא רש

 אְרְש רד ָךיָז רֶע טאָה הזה סל תוכרב ןַמּונְג טאָה בקַעָי וא  םעָד וצ אָיְנַסַכַא אד טיִמ קָנעָש ןייונ אד נזא . רוכש םַעָד ;אוצ

 גישמ טעו ןָניִדְיַז לאו רע "תיכש משיִנ זיא בקעו םּוראוו | רַפ ןאָמ טָפְראְַ טאָה רַע הָּבְרְדֶַא טנַעְרַפְג םיִא ןעמ טאָה .םַח

 | םָשָּפ רֶד זיא כאְד . םיִנּפְל ּוליִפָא ז"'היעה תובומ ןֶבאָה עי ןייז םעונ ףוס רָד .הָמְכַה טיִמ טרַפנַנ רשע רֶר טאָה , טרעק

 יב אוד א םֶניַמְג באה א (רגו ףיתָחג ןטק הָנַהְ קמ רע לוי םָפָ םעָד אּוצ ןמוק ירא טעו תויִטָע יִצָנִאָג סאד וא

 + םּוצ . ןּפ ןופ טלאָגש ןיא ןמְלאַּב אּוד טֶסְגיִל ןיילק = רד ראנ , קנעש ןיא םיִא איב ןנעמ ראפ סאד ןרכיש ראפ םעוו

 + ןיָּבאָק םיָאָפַח לרזנוא שט ךוה וא רע טז יובש םורסו קֶחצְי טָח וזַא . םינפל תוחיָשָע סעד םימ םאָז יז רֶע טעו לחמ

 : לָּוצרזאַב ָךוהַא טָכאַמְג = דיִרְת רָשָאַכ טיִמ בקע וא תורישע םימ יש ןָשְבְנָּ םֶלאָווצ



 סולקנוא = 2

 אָעְראְּב בקי בית
 בש א זל יהוא תובָתות 2
 :- ןענְבִב | אערא:

 בקע תַבְלּות ןילא ג
 "ירסע עבש "רב ףס'

 ינש
 םירוטה לעב ן

 סדס> לטמ ךיכיופ סנפ ךיטפשמ .'ס כיס ס"שז . בשיו 6
 ןקילשמו .ןומסו = ןכתס .םילְפמ .סלווסו סל5כש <

 כקעי 550 ןפפ 6 ליו וטטכ כיפכדכ סמוקפב תכ6סנ ס5וכפס
 2 יכוגמ ךדיס| 5כס 'סמכ 'כ . וכונמ :כקעו בכיו סיכ" ָךיפ
 דמ55 ?שמ .ססיכיכ 3 כפי כלמ 56. ילוגמ ל"יסב ם"ע6 | /

 כקעי 15 דש ךכ טסינוכ .כשיו וקטנכ לכו .סובככ לש תל
 נקש כשיו : ןולכק סו .'פוגכ . ויכ6 ילוגפ 5 ןופומ6ו וטט /
 רכסכ למ6 דוככ תוממ סייקל כמו .'מינכ . 1יכ6 ילונמ 6
 ןימכ :ספופל "וי .:ילוגמ : סוס דוככס 325 וטפ מ 14

 יישר
 וכע יבוטי ךל כסככ .לס6 .'ונו בקעי בש (

 סינופס ויס ל סכנק א ךכדנ ויקוללוסו 7 ,
 ךופ  ססיקומקלמ :רדסו וכטויסנ .ךסיס .םלפל סומו
 ךלדכ ויסודלוקו :קעי וכופי ך טריפ ילוסכ םפ וםילו
 סוקפס יגפ> סוכוכמ ססט יפל סתכמ ילוגלג לכ סלול
 סדסומס קוכול סלע - ספל :ןלו . ססכ:ךיללז
 ןכו .וכ ךולפס סנל סכטכו ינופפ דילוס ינולפ כ דג

 עוגסקמו .ססכ ל5ק סָכֶכַכס דעו קנממ 1
 לוסס .ןיכ סלפנש תונגכמל לטמ רב ךילסס ק ססכנ6 5
 סמ סלוממ דע .סרככב .וככוכו לוסב :מטממ סד
 לטוכו ודומ םוכוכפס 5- ךולשמ לוס ספ5מטפ\ םולגלמ
 ןולמנ .וסנכנ קוס ימתטפס כקעו מיו .0'ד) םיענלמ
 ןקקפס לכ םנכי סג5 קמפ ימספְס ןקשפ  סימוע
 קופממ .ללוי דפ .ןופינ ול כיטמ דחפ סקיפ סיס

 : ..חלשוו תרטפה
 ב םיעיש שמ ולעו : : בננה ירע תא ושרי

 - הָבּולַה | היל ז התה יש רה

 בשיו ול תישארב

 רו ץֶרָאְּב בלעי
 ןענְּכ ץֶראְּב ובא |

 ש\%* ₪

 . ףלוי בלעי . תודלת | הָלֶא ג
 4 כק רחב 4 סעוס סג קוכרב םודלופ ₪ וק ןיללסנפ כקעי פיו א"

 ו םיבשר שוריפ
 בקעי ינפמ תרחא ץרא לא ךלה ושע . בקעי בש (8)

 וירוגמ ץראב ויבא לצא בשי  בקעי לבא ויחא
 וניביו וליכשי . בקעי תודלות הלא (ב) :הרוככה טפשמ ול יכ
 ידימ אצוי ארקמ ןיא יכ וניתובר ודמילש המ לכש יבהוא
 ונעידוהלו ונדמלל האב הדות לש הרקיע יכ ףא . וטושפ
 תוכירא ידי לעו ןינידהו .תוכלההו תודגההו טשפה תוי ארב
 ונב רזעילא 'ר לש תודימ .םיתשו םישלש ידי לעו ןושלה
 לאעמשי 'ר לש תודיט הרשע שלש י'עו ילילגה יסוי 'ר .לש
 תושרדה ירחא תוטנל וקסעתנ םתודיסח ךותמ םינושארהו

 םומכחת יתפש

 כ'הלו .כקעו קוד)וס .סנ5וסדוקמ כוקכ) ?'יסד ל'כד א
 דוקמ כיטסד וסע יכג ונוטמכ ומכ כקעי כפיו

 "וקו קלט לס ל וכסווקנ ןכיס כ"ה*ו ויתודנות
 סכ ₪05 כקעי לכ ווקודלוה .תונמ) כופכס .סכ 65 רמונכ
 ופסכפכ סג יכסט וכטווקנ ךפוס ויתוד)ות כוסיו כוסו םרפכ
 וסע כמי) .כיתכ ילספ ןיפודלוה כוכיו וכוסו םרפמ וקע לס
 ספ6\ ביתכדכ ויקודנוק 'פמ .כ"סלו | וכומו יכס ריעט רסכ
 יפוג5 תומס 951 ווככ וכוטי 'פמ כ"קלו 'ונו וטע תודלופ
 .סתומסומכ .סוד6 יסוכ6 35 'וגו ססומוקמל סקוקפכמ) ןמע
 'פמ ותכרפכ סנט ל'כ וטע וכוטי ךל כקלט כמ5 טקנט וסזו
 ונוטי טכפמ כ"ג כקעו יכג ןפכ כ' ויקודלוק יכומוו וכוסו
 כ"קסו וכוסו יכס כקעי כסוו כיקכד 6ס ונייסו ווקודנות ינוסיו
 גקעי  תודלוק לט יכוסו סופו ל'כ בי קודלומ 0961 כומכ
 ולספ סולקמס רפס) ליקססו ןכע תודנוק יכוסו ומכ סס סג
 רכמנ סנב ו" ןג  ףסוי קולקמס פלקק סע | סלוכ דע סס)

 ןלוכ 05  םוככל לוכי ימ פסו סמח .סנעמ) סינוסכס סופו:פס לכ .סלכ כקעו דל ועוכ 5 .ףלוטט ך
 ןופיפ םק>  ופע .םיכו סכסל ףסוי םיכו שס 2קעי .תופ סיס) .כיחכו ףסוו .5קעי םודלוק )0 סממל .בוסכ ס
 סודלוק לע .סלסו .בקעי תודלת הלא : (כ) =: (ןפי י'טכב ' , סלוכ- .פ6 ףלומ\ סנלמפ ףסופ 5

 ₪יע שוריפ ש'ע שוריפ
 בקע בגא ןענְכ ץֶרָאְּב ויִבָא ירוגמ ץראב בקע בש 4

 םֶר דנאַל םעָר ןיָא טצעְואַּב הי טאָח -
 ישר . - | ל וא א וז +

 טזעְַט 4 ב

 ןופ גוא בקע ןופ ו בנּוצעְאב א ש
 איִד ראו סאד תַמְַמ תוכיִרָאּב
 ריִמ :ןָניִפְג 1זא נוא רופס םעָר 1

 ו 0 | י : ה ה 7 אַ א נעה קוספ רֶר טּביירָש שמ ַחְנ יב שק םדא ןופ .תורוד ןְחַ

 ןעוג זיא םאְוְו תורוד ןהעָצ איִד אייִּב וזא נוא

 הנ ּוצ ןָמּוקנ ויִא סע זַא נּוא םֶהָרְבִצ ּויָּב חנ ןופ
 ! אייז טיִמ ןעווג ףיִראְמ רע טאָה םֶהָרְבַא נּוא י

 - 5 םאָו תוביִס איר ןנַעָנ סאְר בקע תודָלות הָלֶא (ב)
 ,ןָמּוקנ ןחנאה אוצ זיא בקעי ןופ רֶדְניִק איר אוצ
 גּוא וגו הָנש הרָשָע מש כ קיי הָּביִס עָטָשְרַע איִד
 = טֶרָנִנ ְּבאָה אייז זא ןָמּוקְנ םוא וא םַעָר רוד
 רֶד נוא ןטָש טעו רמי אונ -וזַא םִיְרְצִמ ןייק



+ 

 ראַפ טְיִָנ ראָג רע טאַה ןבָל איִּב טייִַנ שאָה |

 הייִלְג זי ףסוי ןופ טֶלאָטָשְג סֶר תֶמָמַמ עָרְְִִא =
 ןַפאְרַטְג ףיז טאָה סע םאָו נּוא בקע אּוצ ןעוונ

 = בשיו זל תישארב 7

 הָיָההְנֶשהְרְשעְ"עְבְש
 . ארקמ לש וטושפ קמועב ולגרוה אל ךכ ךותמו רוקיע ןהש
 ורמא םגו . ןויגהב םכינב וברת לא םימכח ורמאש יפלו
 ךל .ןיא דומלתב קסועה הדמ . הניאו הדמ ארקמב קסועה
 לש וטושפב ָךְכ לכ ולגרוה אל ךכ ךותמו וזמ הלודג הדמ
 ןינש ירס ינמת רב אניוה תבש תכסמב 'ירמאדכו תוארקמ
 ידימ אצוי ארקמ ןיאד אנעדי הוה אלו אדוטלת הלוכ יניסרגו
 הלוג  יניע :ריאמ .ימא יבא המלש וניבר םגו , וטושפ
 לש וטושפ שרפל בל ןתנ םיבותכו םיאיבנ הרות שריפש
 יתחכוותנ ל'צז ונתח ריאמ ר"ב לאומש ינא ףאו . ארקמ
 ךירצ "ה יאנפ ול היה -וליאש יל .הדוהו וינפלו ומע
 לכב םישדחתמה תוטשפה יפל םירחא םישוריפ תושעל
 הלא . םינושארה ושריפש המ םיליכשמה וארי התעו . םוי
 הנחו (תוארקמ הלא) בקעיל יעריאש תוערואמו תוארקמ
 הרותב םירומאה תודלות הלא לכ יכ , אוה לבה הז
 םיבר םהמ שיו םדאה ינב שרפמש םהמ שי םיבותכבו
 . חנ תודלות הלאב יתשריפ רשאכ . םינב יינב םישרפמש
 הגש תואמ שמח ןב חנ יהיו ביתכ .תישארב 'פב הלעמל
 שרפמ ןכ ירחאו . תפי תאו םה תא םש תא הנ דלויו
 הלא שרפמ ןכ ירחאו ןח אצמ חנו  ואטח :םלועה יכ
 הויצו ול היה םינב השלש יכ ךאיה וינב .ינב חנ תודלות
 םהל ודלויו םתאצבו .שדח ב"י הביתב םפינכהל ה"בקה
 םיעבש ּויהש םינב םיעבשל םילועש דע לובמה רחא םינב
 הנושאר השרפ ושעב :ןכו 'וגו ודרפנ הלאמ ביתכדכ תומוא
 ךליו  ןכ ירהאו ויבא םוקמב ול ודלונש ושע ינב שרפמ

 םימכח יתפש
 סקוכ דע סס) ערכות ךכו ךכו 189% סע ודכעקסנו| סוכנמל
 ןווכ ל"קד .פ'סז .ליעדס ופק  "ופס סז ב : | תכפונ ןכסנ
 ויקוד)ופ יכוכוו כקעו לס זכוטו םרפל 63  קוספס לועכ 'יפס
 תודות 026 כוקכ 601 ויתודלות :יִכוקי 'ופש ןנוטמ ןכוס כ'5
 סזו כקעי תודכות לס סל6ו :פ"ועו 'וגו סנס "+ ןכ .ףסוו כקעו
 ככ .ספ6 51 0561 בתכ .ךכל קוספס לע ןוופמ וגילו "סב ל
 כקעו לס  םודכופס : יכוטי וכסו | ילוגלג -ס96 = קמונכ 'פס
 סול5מ) 152. ףסוו ו'עו "וגו סנכ 1'* ןנ ףפוי סיעכטס :ןגווסד
 סל5כ .סוכ פ5ויכ ונוטמט .פ"עסו :י"סכ 15ַכְו ססמ 52+ כ'ת6ו

 -תַא ה
 םיבשר שוריפ

 4 ויחא

 .תלא ביתכו השרפה לכו ריעש רהב ול בשיו 'ונו ץרא לא
 :חיינש השרפ לכו , ריעש רהב םורא יבא ושע תודלות
 'זדלונ וינבש שריפש ושעב וניצמש  סשכו ושע ינבב תאז
 :וינב ינכו בקעי ינפמ ץרא לא ךלהש םדוק ויבא ירוגַמַב
 \בקעי ינב ויהיו בתכ הלעמל בקעיב ןכ ריעש רהב ודלונ
 רשא בקעי ינב הלא ףוסבל שרפמו . 'וגנו רשע םינש
 ישריפ ירה 'וגו ויבא קחצי לא אביו םרא ןדפב ול דלי
 .בתוכ התעוושע ינבב השע רשאכ ודלונ ןכיה בקעי לש וינב
 .. ודלונ ךאיהו םיעבש ויהש וינב ינב .בקעי תודלוה הלא
 'ויחא וב ואנקתנו הנש הרשע עבש ןב היה ףסוי דציכ
 .ביזכב םינב ול "יהו ויחא תאמ הדוהי דרי ךכ ךותמו
 'דרוה ףסויש רבדה לגלגתנו חרזו ץרפו הלש םלודעבו
 :ףסוי חלשו םירפאו השנמ הטירצמב ול ודלונו המירצמ
 ךירצ חיה הז" לכו ' םיעבש ויהש רע ותיבו ויבא ליבשב
 ודרי שפנ םיעבשב םחיכוה הז לעש בותכל וניבר השמ
 םירשע יִכ ךעידוהל , הנש הרשע עבש ןב : 'וגו ךיתובא
 היה הנש םישלש ןב יירהש בקעי ויבאמ םלענ הנש םיתשו
 לש םינש ינשו עבושה םינש עבשו הערפ ינפל ודמעב
 ץא רשא םינש שמח דועו ביתכדכ ויבא אב ואו בער
 יפל האל ינב , ןאצב ויחא תא העור היה : ריצקו שירח
 תא רענ אוהו : תוחפשה ינב אלו ויחא ארק ץרא ךרד
 ינב םע ויה ויאתשמו ותוליגרו ותורענ , 'וגו הזולב ינב
 אונשל האל ינב ויחא וליחתה ךכ ךותמו הפלז ינבו ההלב
 "ה ותורענ תחמשבו העור ויהא םע . ויתא תא : ותוא

 יישר
 בופיו לכל ופכש דע ג ססילונלגו סיכומי סל כקעי ב
 ולגלגסנ סז י'ע 'ונ\ סכסע עכמ .ןכ ףסוי סנופסכ סכס
 םויס סלקפ לק ופוטפ כוטי רסס וסז ,  סיכנמל ודלוו
 סודלוק כותכס לס טרוד ס'מו :, וינפוס לע רוכד  רכד
 לש ומגע .לכפ תס6  סיכבד סמכ ינפמ  ףסויכ ד כקעי
 ןינוקיס וי סיסכו ה לקכב לס ןכל 555 דכע סל כקעי
 ףסוי) עמיפ כקעיל עריסס סמ לכו ול :ספוד ףסוי לם ו

 לקועד "ו ו"טככ סז סטקוס 59ו ספדיל סדוק ול ולקט סולקמכ לוקתסו .קקני = תודלופ ס36כ - כותכס לימתסט קחני = קוד) מ
 ויתודלוק לם כושי ןופש- ינפמ ב : ךססל ?'כיס "וגו כקעו םודגוק סלק כתכ כ"מלו כקעו יכוטיכ לותתסד כס י"טר תויטוק
 ..ויפודכופ -יכופו-69ו כקעו 5ט סודפופ םכל 'כפ> 5 ללםכ"ב ד :ססילוגלנו י"עכ טקנ .ןככ יטמו סיטכט '3 לס קכ סלופכ סורק
 % -דכע ?חכמ ןכ לולויט חב לם .ותכק ונפמ יכסמ ףסוי שם"ע 5רקנ ויתוד)ות לכמ כמוע ףסוי כקעו תודלות 055 כתכש סמו <
 וכ .סשס) ססתפש ססלכ להר וכ סנתנ ל"םקו סונכ סנממ דילוסו סת ת6 ו ןקנו קמ .סמוכ כ"קסו סינוטסכס סונש

 "| סינָכ דוגוס סנממ סגו סש6) סתספפ ספכז סנ ס6) 15 סנקנ כ"חלו .סינכ ססנכמ סג דילוסו סונכ .ס) ןיסס .סס6כש
 36 ויס 55 ויתודלוס לכפ 850 .כ'6ו ןיפוכ5 סוקמ 56 רוזה: | ןכנ) כקעי = רמ6 ףסוי דכוכסכ דימו ףסוי ת6 380 סדנו |

 גוס ₪3 ותדונע :רקוע ס'מ | 3"יו . ףסוי טקנ סמלו למכמ [לכ ימג ןימונכ | 601 .ס"6ו זר : לחכמ .דכוגס ףסוו .תכסכ
 ופד 5ס] ן : לוט) יתטרופדכ "וגו ינמנכ כקעו רמסיו ףסוי תפ למל סדלי רט6כ | וסיו )יעכ גס ופכ ףסוי לוכסכ 6
 "קרופדכ = סינקו .כיתכדמ .ו> < סמוד  סיסט קווד ו"2רד סוכמ .קסלו יכג תודעוק 'פכ לועל .טקנש ומכ סונפ רתסלק י"םר טקנ

 4 ₪ ,תע..שוריפ ט'ע שוריפ
 ןאָנ גוא ןָנְנְרַה טֶלאוונ ףוא רֶריִרְּב עְנייז םיִא אַ ןְבאַז עָביִלְטַע תֶָמָהַמ .ףסוי ןיִא בֶקַעָי ןופ
 ָךְנאַה רפ ויִא שרר ךאָנ נוא עָכְלַעְוַא ןכאז ליִפ בקעי סאו ןֶניִר רקיע סאד םוראוו זיא עָמָשְרִע

 ניִא זיא הושב ןָציז טֶלאוְוְג טָה בקעי דק בש
 ניקירצ איִד ףסיי ןופ ןֶראָצ רֶד ןָנְנּורְּפָשִג ףורא
 ִנ יא וה ורְּב טאג טְנאָז הֶוְלְשְ ןַציִז ןליוו
 ופ טייב ןָא זיִא סאו םיקירצ איִר אּוצ גּוננ
 אנ ןליו אייז וא אָּבַה םֶלעְל ןנעוו טעו
 ק ה חרש, למש ג ףפיי הזה טלעְּב הלב יז
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 סָד נוא ףסוי סורא ןָמּוקג זיא ריא ןופ סאו לָחָר

 טאָה בקי ףסוי וצ ןפאְרמִג ףיז טאַה בקע אוצ
 ןֶּבאַה ףסוי וא ןֶנְנְרַה טֶלאוִָנ רֶרּורְּב ןיז םיא

-' 



. % 

 םולקנוא =
 דדתֶא רענ אּוהְו ןאצב ווא הל נב שש ימכס
 < -יִשְנ .הָפְ יב סע

 .ל:*

 גבה" תֶאְו הזה לב תי ףסיי יו יהוא
 אביו הל :אָטיִּב ןח .דלֶא העְר םֶתְּבדִדתַא ףסוי

 יי .צ ןוהובא
 .דק ןדוספ (סוי ניי את

- 

 םירוטה לעב < >> .
 פ"פפו דוכיכס .לכטכ סזס דוככס לכ וטמ סכזט קמ למ6 ף

 ביפכדכ סילכר .ד"וי םוכס) יפככלוס םוככב ד"ויב 636 ינכרכש
 : ןולככסכ יכ6 ₪5 דככפו יפלט ףוכפו 56 'וגו סיס6מ סיוט
 סתכד . ימס ןמ לכמכ ולכ6 ססט "ג . סעב ספד (3)
 סילומו ס'סז סמום *יגכ רעכ . "ג גרוס ל'סלס דמלמ םומ 'ינכ

 יישר

 ויקפ סח וגלס) קקנפ ויק6 סז סטטנ סזו סטטנ טז ז
 וכ .םכדנ | דועו , כ"כ: סככס | ןכו וגלס) סיטקנמ
 לע וזגול .וילע ןפק  סוגסכ בטיל כקעו טקונ שמ ח
 ס'נקס כמוס .סולטכ כשל סיקקנמ סיקיד5 זמ ףסוי
 656 - כ'סועל ססל ןקותמב ספ \ סיקיד5ל .ןויד ל
 סוסס . רענ אוהו : ז"סועכ סוטטכ 3סול סיפקנמט
 וינימכ םמסמעו וכעסב ןקסמ יי םוכככ ספעמ טסוע
 לפטכ . החלב ינב תא : ספי ספכנ .סוסוש זכ
 סוסו ןסופ ןיזכמ ויספ ויסס יפל כ ססלכ נב 350 למל
 ספוכ .סיסכ סעכ לכ ..חער םתבד תא : ןגלקפ
 כס ןילכוס :ןיסס ויכסל דונפ סיס מ 69 מכ ןימסכ ל
 סידופהו :סידכע ןפוכקל .תוספסס ינככ ןילולזמו ימס ןמ
 וכססיו יסס ןמ- לכס לע סקל ןסכלטכו 1 פוירעס נט
 סקליפ .ידכ) ימ וסונכ6 ם סנו ופריקמכ :סיזע ריש
 טיקפ9 ןיכיקפ - ססולג לפסס : סכד .לעו (סטימטכ
 ססילע כפספ .תוימעס לעו , ףסוי ככמנ דכעל .סוזכע
 ן'ילכפ סכד ןוסל לכ . םתבד : "וגו ויגוד6 עס טסו
 לבדל לוכי סיס ספ לכ (ןעדיירעב .,םיירעדויר) .ןטלב
 בכוד 6 כופ) ןופל . הבד : ךפסמ סיס סעב ססכ

 : ןסולע סכדס סוס 5) ופדוכ ןס)ז
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 רבא ישנ הפ
 םהיבא

 םיבשר שוריפ
 . רענ ומכ םהמע אלו תוחפשה ינב(םע) ליגרו םהמ לדבנ
 = ,. רקחשיו םירענה אָג ומוקי  ביתכו .. לארשי רענ יכ ביתכדכ
 /90ונשל ומרגש םינינע ינימ לכ  הנומו ךלוה . ונינפל
 ויחא לש םתבד תא . הער םתבד .ףסוי אביו םגו . ותוא
 .פיובמ ךכ ויבאל רמאש םשוריפ יפל הדגא שרדמב . הער

 םימכח יתפש
 ךינוקי6 ויז ן"וקילעונ סונקוד | ןונוקו ויז טקנ ךכל ךומסב
 כקעו לט ןסט ןסילע סודועמ 9205 פודלופס כמ6 וטלכ ז : "קו
 ססלכ5 ןכ קחני תודלות סלו וכג ליע) ו"טרופס ומכ ףסוי סוס
 ועדו סז ינפמו כקעו) עכיפש סמ ול עכיס ודכ) 5וסס סוסמ ומ
 :"וגו ןכלכ כקעי יפיו כיתכ 6) סמכ )"קד [ך :ונכ 6וסס ללס
 -לסס כותלמ סוסמ סוס ןכ כרס כרפמכ ת'ככד ג'עס (י"תנ) מ
 ףכס כ"טטמ 'וכו בכי .טועו 15 9060 תקפ כמו וכו ומכ
 כקעי סודנופ 025 כ"ה5 כיתכדמד ל"ו טקיכ סוכד) סוקמ ןופש
 פקעי תודלופ ₪58 כ"ס 15 כקעי בטוו סע רסק וכ ןוקכ ףסוי
 800 ופכג ףסוי כקעו פודגופ ספט םרפ) 6כ כ"ע 'וכו ןכוסכ
 ייפ ווגוכ וינע ןפק .ט"מו "וכו .בםיו ל סכסתמס סעייקקנ
 : ןונפה 96 ופוגכסט ןוגכפ 36 ופכ וכפ בורו קקולסמס
 ןינע םוסס .םכפ) 6"6ד (י'סג) כ ::.'ןכוכעכ :6וסו כ'נסד י
 :: פס ןוס וכו סספכ ינכ: 56 :'פוכענ סטטמ סטוט סיסס ד
 ףסוי :65ויו כותכ סכדמ קייד ל: 'וכו 525 ססוע סוס 0
 בתפ 5 ןכפס שכד וסוטומ סילגרמ יכג כוסכט ומכ ספנד
 כ"כ 6כוו ןחכ 3יפכ ךכ) סוס תמ6/ ותעד)ס כ"כ ס5וכ סיס
 .:לפומ סיס 5ל] סלב רפ6כ :ויכ5 ינפכ ןפיווסכ סירגדס ףיכסס
 ויסט ל"כ .ו6ינויו .כיקכ סופגכמ יכג 236 ס6כ 5נ5 סמ רנד
 :"םתס 6כקכד פ"עס ב : ןכלמ סורק סיכנד סופופומ
 ;=!פוספטס ינכ 5 ככקמ סיס ףסויט ןויקד כ" ןימפ ק5  ביתכ
 ₪ס16 סוס לוס דועו ןככקפסיס ךפ ויניעכ סועטר ווס טפו

 וסמל 6ן0ס שמש ו"ח יפו תלו לע ןידוטה ויסי כקעו נכס רמול ןכקי  ךפוכד סטקו 1
 .סמלע רכדכ ןויעל ול .סוסט טנענ ךכ) ככדכ סעוט סוס ףסוופ 525 סז לע ןידוטמ ויס 6 6דוד לוו, סו לע ףסוי שנעו
 סכופמ סעיחט סטתכנס ןונכד סלכפ) כסומד ססכרפמ ןיידעו סטהטנפ סמסכמ וגכ6ש .ןקו5 ספור סיסט ס"מ5 לע  ןדמממ
 לודג רוט 5וסע 'ופסו ומ תטיסטכ רתומכ סעוקפ ןכ ןילכוסס ס6וכ סוסט \5 ס'מ6 יוס ןוידע .תסכרפעמ ז'כש רכס 6ןס
 ינככ וטוטזמ סמ לעו ןוע םושכמ סוכמ סעיקס ךולנד ןויכ 5ןס ס"מלס רוכס סיס 6וסו ןיע.פופכפ ינפמ 536 ןידס ןמ סטומט 56
 ויסט 5וס תמ6 סוו סללו למכ:סידכעוסמ ויסמ .סיס .םתנווכו תוקפסס יככ ספלזמ ססלכ .ינכ) ןיפרוק ווסט ינָפמ פ"ס םומפס+
 "6 ולכמפסנס סדוק ודפוס ססנווכ םומפטס ינכ וס ולקדמ לכוכ סיס וכ 936 ןכ ס6כק קוכפס סג יכסט תומפפס יש
 לקס סדלט ל'כ ספ6כ ןוסמהקמ ןופ פ'וקד פ'ס | תוירעס לע ןדמומ סיסט .סעו סינענל סודכע ונויס | וספס 35 ססומ
 . ףדוכ סוס .פועט 36 תווכעס .כע ןדפס ךכ) ןסמע ןתמו 55מ  יקסעב ןיטמתטמ ווסכ ספוכ סוס .ףסווו 6'לכ םמקסס) רוסו
 כס לכ5 סטמס תעלסו וילגרו ידי וינפ תפימכ ןוגכ סכמ )₪ סוככד 5קוד וניוס סעלכ ןיסמתסמ ןיפ ןנילמסד 60
 י'ערד "יו . סוככד 'גס לכ לע ןדפוה סוסט +טב) )'נמ ת'לו . רתומ ססמע ןפיפו .שטיכ 16 סָּכס לט ןקופכ סולכ'
 ןמקל כיתכו סעכ סתכד .6כ0 כיתכ ס'גג סעב סער ןניפפוד ל"יעו . סקל ןסכלסכד  ונינמט ןויכ וז סיטוק ןרתפ ומנע:
 ::'סיטפטפ 'פכ כיפכדפ ןנופלו סודכעו והס ןמ ככ6 ןשכ 56 יח 6וסטכ תלכולו תסרוד סיקד ס"מ ןכס) סע וסתלכ5 סער סא
 ךילו ףסוי יכנ ןמק) ביתכדמ ןנופלי תוירעו . תודכע ןפכ 66 תודכע לע ילק ןיסלד סעכ סמ סונוד6 ינועכ סער ס)
 ₪ כלכ בתכמל "יס 60ד רפוטכ ם . :פוורע ?פ ופק ןפכ ף6 תוירע לע 35ק- ן)סכד סער סע ח5וס סלודגב סערס .סטעו

 ט"ע שוריפ טע שוריפ

 רָא יש) ןיז ברק אייז טְנעֶלַּפ רע גוא ןייז הֶזְבְמ ראי ןָצְביִו עונג טֶלַא זיא ףסזי זאב יי
 / לָא הָצָר םֶמָבר תֶש ףפיי אכיו רָמאָּכ ןייז ןּופ רָּבייִוַו איִד רֶדָיִרְּב עָנייִז טיִמ ףאָש טֶרעָטיִפָנ טא
 נב תְֶּ ָהְלִ ב א ןָריִצ יז ראו רֶע ג

 איִד טיִמ נוא הָחָלַּב ןופ רעדניק אי"
 אייז ןנעְלּפ רֶדיִרְּב עָנייז םור

 ני תא ח

 = < טאָח רע טָבייִרָש ישר . רָמאָּפ רַעָיַז אוצ איז

 ו :יד לול ןָנעָ נוא ימה ןמ רֶבִא ןכע אייַו טנא

 = = = = םוא רייר עָטְכעְלש טֶכארְבִג מָה ףסוי נוא הי
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 תֶנְתְּכ ול השעו

 םיבשר שוריפ
 םינמשפ .םלצא ליגר ינאו םדבכמ ינא לבא תוחפשה ינב םה
 . 'וגו .בהַא .לארשיו (ג) : רקיעה .לע ודמע אל םירחא
 א"יל היה . ןורחא יכ .  םינוקז ןב :האנקה םרג הז לכ
 הברהו הכורא ןמז דע ןכ ירחא דלונ אל ןימינב לבא םינב

 , דפמ פפש |

 | : בשיו ול תישארב

 תַקויזתַא בָהֶא לָאְרְשִיוי :םֶהיִבא =
 ג ול אּוה םיִנְְָךְבִִּכ וינָבִהַלָבִמ =

 וארו + : םיספ נתב
 ילָכְמ םֶהיִבְא בַהֶא ותאיֶּכויִחֶא

 ורב ּולְבָי אָלְו ותא ואְנֶשִנ ויח
 אללמ ב םלשל

 . לכקט .סמ לכ ו9 רסמש 'ל סינקז . םינקז ןכ : ליסכ לוס סכד
 ..לסמס ןומ6 ס"ס . וכ וס סיכקז ןכ : כצעו סט ססט סינקזמ
 סיעוטעט סיסו ןומ6 1556 /סיס5ו סכ כמסנכ סכופ ילסס ול
 ם"ע רז "גכ) סלופ = יוכל ו כסמס "כ סנופ 'טמיגכ .סינקז
 סיטנ .סיטדק .סופרז ןוקילטוכ . סיטקז : סיככ .יככ סילק פכטע

 סילפמל ודלי ודי לטש ו זמכ ןק "נכ ס)וע . סיספ : סינידמ סיטסעפשי סילסופ לפיטופ ןוקילטמ סיספ
 : ןופפ .6וסט ס"ים ןיגממ סיגט 'פ ךו)מוט .זמכו ןקס ו כוסמיס 9 זמכו דוכטיפס ןפ ןק ןינמ לסמי .ס"כקסו וינכ ודכעפשיו

 ./₪ די ספ 'ינכ סיספ . ויס6 ןיכ3 וכיכ סיסויפ סכגט סיספ ..!יס55 סדוק תע ודי לפם ומת וספ 5 סיכפ .8'ד . זיתש -
 קפי = ףיסוסט . תלימ סיפלס .יכט ליכשכ תכשד ק"פכ .וכמלש וסז . תלימ סיעלס יכם ?קסמ "ינכ . סיספ םנופכ ₪ סשעו | < :
 ו דכנכ ו דוס ס)גש 'יגכ .ויס6 לכמ ססיכ6 206 ותו6 (ד) : סיכלעכ טיפוכ5 ודכיו לכרס .לנלגפנ וימ5 ל66מ לפוי ףסויל ]
3 

 םימכת יתפש 3
 695 פ"ע6 ך) .רמו) 636 וקו ןילכוס ויס 63 6סד ועמסוו 6

 ןימונכ 501 פ"5ו ן/ : ותופ וטסש ס"פ5 ולכ159 ןופוכ ןוס -
 כס וונכ לכד סוטמ )"יו ףסוימ וקנקז סע רפוי ן) דלג \
 סנוכ ודלונ סונט 'וכ 6סד .סז כמ6 סו דימ 3 וד)ונ כקעי 8

 60 ןיכוכס סלועס ווסו ךוכ5 ןמו וכ קיספסט ןופונכפ ןומ :
 רמ6 "יפלו .סינוקז ןכ ףסויל ןוכוק ויסו ןכ דוע סנממ דופוז |
 : וכ וטגרוסס  ךופמ סינוקז ןכ 15 ופכק ןומינכ .ד)ונט = :

 ומוכ 15 וקנקז תעל דפוג 6 מ'גפ ססק ןוטסר 'יפפד ם
 ןכ ל"גס סלק ןוידעו  'וכו סגכפ סולקנו6) רמ6 ןכ) וקוד
 . "וכו .ןונוקופ ויז סיסט רמו 52 636 .סונוקז ילמ  ופונקז
 סכעס 5רק רמ6 מ"גמכ 'ק 56 'ופ) צ : ל'כרסמ
 : קנופכ סיסט סיעלס כ לנס ורסש

 ע'טרסמ 'וכ סדנ6 םרדמ 6יכמ ןכנ וכ סיפנקתפ ויס ויככדו ויתומונס לוכטכ י6דו 635  סיספ תנפכ 1 סטע יכ ויס5 ופכוץ ל
 קוספכ  סילקופ םנממ "וו רסקט סדג6ס קו פג כ'לו סונידמ' סינלעְמשו א סוכקוס' עלסיטופ' ן"וקילעמ סיספ ר%* = =
 וקרוכמ יפג סגענ .םסד סורחוס) ףסוו םכוכמ 6כקכ סלענט ףלו סיכקוסו = תווס) | ךוכ>5 סילסוס סינידמ סיסנ5 וכנעו< =

+ % : 1 

 טיע שוריפ טיע שוריפ 1

 ןֶנעָז איז נוא טְבַעְנְק איי ןפּור וצ תוחָפֶשַה יִנּב
 םאָוו ןֶכאז אייִרְר עֶלַא טיִמ נּוא תונז ףוא דּאשָה
 ןראוְג טָפאְרְנִשִנ רָע זיִא טֶלייצ רֶר טאָה רע
 תעש ןָּבאָה ייז- נוא ןראווג טפוק רַפ זיא רַע זַא
 טיִנ סא ןְּבאָה :גוא עלעהיְצַא שָלּוקְג הָשעַמ
 רַע סאוָו םעָר ראַפ וא טייָה .רָניִדעְּבַעַל ןֶסַעְגְג

 ערי ןֶא ןפור אייז טלייצ רֶד אייז ףוא טאה =
 וא ןֶראָוְנ טפאְרְמֶשג רע זיא טְְעְנִק רָדיִרְּ
 נוא טֶכַעְנְקַא ראפ ןראְוָוְנ טפוק ראָפ ןיילַא וי
 ןנַעָז אייז טֶלייִצ רד טאָה רע םאָו םאְד ראָפ

 סר א ןראוונ טְפארְמְשג רע וי תּונו ףוא רּושָח =
 הָנזַמ טֶלאוָוְג םיא טיִמ טאָה רֶַפיִמופ ןופ ּכייַוו

2 

 סונכס ןוכ ןכ) םד6 סנטו 360  תוכוס) םושמ %6 .  סיכפ קנותכ
 כוקכ 5 5סד רקס םועפכמ ₪ 6 , ויחס וכ סיפנקפמ יס סוכ .רתוו .ףסוי

 כ . ביִל טאָה לֶאְרָשְי וא ףסוי תא בהֶא לש (ע + ץוע

 ישר
 ותנקז על 5 דלפס .םינקז ןב (ג) : סינטי יספפ
 דמכס סמ לכ .ם ס%) לוס סיכמ ככ סגכפ םולקנוקו ע
 סמוד ולט ןינוקיפ ויז סיסמ פ'ד . ו5 לסמ רכעו סטמ
 סיכמו םפלכ ומכ :םלמ ילכ ןופל (י פכט) . םיספ :רל
 ספ לע 6'פו ,ןונמסו כמסד .סיספס םנותכ ומכו
 סילסעמטולו = סירחומלו לפיטופל  לככמנס צ .ויסומל
 ךופפ .םולשל ורבד ולכי אלו (ד) : סילידפלו
 : כלכ קסמו .ספכ מס ולכד סלט סמכט ונדמל ספוכנ

 ף ןיז עָנייז עָלא ןופ רעמ יי למ ףסוי טאהְנ
 האווג ןֶרוּבִג םיִא וצ זיא רֶע ול אוה פינוק וכ םּוראוו
 פָשֶּפ םעְר טֶבאַמ םּוגְרַמ רֶד נּוא רַטְלָע רֶד ףוא
 עו זיא רע שָטיימ ויִא אד היל אוה םיִכַ רב יִרֶא
 ְניִרעְלנטְה בקע סאו ןעְר ןוז רָנּולכַא םיִא וצ
 עַרְט ןענְג רסומ םיִא רע טאָק רֶבַעְו םש ןופ
 ַעְר זיא 1זַא נוא טֶלאַמְשִנ שייט יָא םיִנק
 ופ טֶלאַטֶשִנ םאר ןַעְר ל אוה סינה כ יִכ טשֶּפ
 יִפפ תני  הֶשָת בקעו וצ ןעָעְג ףיילְנ זיא ףסוי
 לְֶמַעָה ןדייז ןייא ףוי וצ טְכאַמְנ מֶה בקע נוא
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 רַמָאְוו : הָתָי ונס דו
 אַמְלַח עב ועמש ה
 אָהְוז תימלח יד ןיִדָ
 ןרָסַא ןירְאמ אָנָחנ
 תמה אָחְו אָלקח וגב
 תפקד ףאו יתְרְסְ

 קס אָח
 קס כת

 ורמאו ח + יתר
 תא ּוכְלַמה יָהְוחַא ₪
 אָנלע 'ףלממל מד
 ריִבָס תַא .ןָמְלּש וא
 ופיסואו אָנַּב פל %

 םיִמְלאמ

 םירוטה 5
 57 , רוכטיס כס ים סכגס 'ם סנופ . לסס . סנט :סס
 620 'סמכ 'כ . .סכפ (6) : ונומג ו ופלטס סו ן6כ יל
 סנכלכט | 35כטי לט | ןתיב כילס סולמס .ז"יפט רמו = סכ5ג .תוכיסנ .םיכ 0

 למול .ןיוספטפו קומפטס ןסגתו 'ץ םיכ לכ כ'פפ5 זימ6 6"י תויוסתטס) זמכ 536 ןוט6כס סוגסכ ס6כ 55 פ"ט ףסס
 יישר

 ומונלפכ , םימלא םימלאמ () :ומפ לגדל .ורבז
 ויסומולס ספונ (ולק סילסס) ןכו ןיכמע ןכס6 ןילססז
 המק :זילכמו לטונ .םומומ5סו  סנממ .ןופלב  ןסומכ

 . יתמולא
 טיע שוריפ

 יישר . ריִרָפ אוצ םיִא טיִמ ןֶדיַב טנעקג שי
 ןופ חבש םַעָד ןֶהעָו ןעָמ ןאק ןנאד ןופ טביירט
 הָפְּב דָחֶא ןַעונג טיִנ ןֶנעָז איז זַא םיִטָבָש אי
 דָנייִפ ץֶראַה ןיא םיִש ןָּבאָה איז ןעַד בָלְּב דָמֶא

 ןדייב טְנאָקְג טיָנ םיִא טיִמ איז ןְּבאָה 1
 ָךיז טאָה טענו לח ףסוי סולו (ה) :םולָש

 רע נא ויָחְאל ותוא דג סלח ןייא ףסוי וצ רמלה

 דש ופיסויו ךָדיִרּב 2% וצ טנא 0 םַעְד

  ָתְמלְִג ִכ טה ָע סאו יז
 רִמ הָרְַק ָךוְכ םיִמּולא םיִסְלְַב ונְַַא

0 ₪ 2 . 8 

 | , בשיו ול תישארב

 דו ולח .ףסוי םלִיַו =: :םֶלָשל =
 : ותא .אנש וע .ּופסזיו ויחַאל וא

 םיִלָחַה אנו ועמש םֶהיְלַא רָמאַו י
 ונהְנַא הָגָהְוי :יִתַמְלַח רשא הזה

 ו

 6 גצק

 הרשה ךותָּב םיִמְלִא
 הָגהְוהְבְצְנינְויִתָמְלַאהֶמִק הנה
 .ןיוחתְשתו םֶכיִתַמְלַא הָניְּבְפִת
 ךלמהויחא ול ורמאיו" :יתמְקֶאל
 לשמת לושמ"דסא לנילע + למת
 לע ותא אנש דוע ּופסויו ונב

 ויתמלח =

 םיבשר שוריפ
 : ובחואל ליחתהו שינוקז ןב ול היה ןימינב רלונש םדוק

 620 'סמכ 'כ . ןיוסססתו : ןומעב םנסכ

 םומכח יתפש *

 קופוס סרפל ופנווכ (כ'ממ) כ :  2" סילמוס כ'3סד סינידמכ
 פ'כל דס6 ןונע לוסמ | לוסכ פוס .סלו5כ)כ סבל סמק ןיכ
 דומס דומע) .סכננ סגו סעס יפ) סתכוכשמ .ספקזנ "כ ספק

 :  ספיקז: כ סדמע לע דופעל . הבצנ םגו : ספקממ
 ט'ע שוריפ

 יתְמלֶא הק ןונ וא הנ דֶלַעָּפ ןיִא ןָּבְראַג ןְֶניִּב
 הג ךוא גוא 5 בא ןיימ ןנאַטַשג ףוא ווא איז
 רַד יא דָנאַמָשַּב ריִא ףוא ןייטש ןביִלְּבְנ ויָא איז
 םּורָא ןאָטִנ ןָּבאָה איז הבס ןּונ נוא הנהְו ףוה
 ,ןיתתשתו ןיִּבְראַג עְרַעְיַא םכי ַתומּולַא אווז ןעַלְגְניר

 7": בראג ןייִמ וצ טקּובג ףיז ןֶּבאָה יז נא ימלא
 םיא ּוצ ןֶּבאָה רֶדיִרְּב עָנייִז וא יִחֶא ול ורמאיו (ח)
 זָנּוא רָביִא טל אּוד וניל ךולְמִּת ךולָסַה גאז
 טסו גד וב לוּ ןניטלענ וא לשָפ פא ןְגיִניכ
 = אווז צא ותוא אונ רו ופיסוי טעו זנּוא רבי
 = אלה לע םיִא ןָּבאָה רֶנייִפ ךאְנ .טֶרעַמְג ןֶבאָה ן

 . 1 רעָביִא נא יירגך למ תומולח עניי רַָּביא
 ז.ףוא טעְרְג ערה של טאָה רע סאוו דייָר



 : "ל - 2 0
 יו זל תישארנ |

 ויִרָכדילעַו ויתמְלַח
 רַפְסְיַו רֶחַא םוְלָח

 %- ש

 ו קש תשיר סילק ב

 יל םיִוָחְתַשִמ םיִבְְוְּכ
 א 8% 5 ו

 המלה

 ב ג /
 / ג בוא /

 5 רוע סלח
 םולֶח יּתְמְלַח הָנה רָמאיו
 רשע רחאו חריהו ששהה
 ויִבָא וָּבירַעְגְיַו ייחֶא"לֶאְו ויבָאְ"לֶא
 רֶשֶא הוה םולִחַה המ ולרַמאיַ

 ָךֶכִאְו .יִנָא אובָנ .אוְבַה

 א
 הָח ₪

 "אה רַמָאְו  יהוחאל | דוע

 דע :אָמְלָה .תיִמְלָ
. 

 ל
 אָיַבְכּכ רֶשָע דַחְ

 יִעָתְשַאְו י : יִל נס

 - ו יחוחאלו יובל
 = הל רַמָאְו יִהּובָא ּהָּב

מְלַח אָמ
ד ןיִדַה אָ

 

 = יתינ אָחיִמַה אָתְמַלַ

*% 
 יל 2

 רפסה ':

 כ

 .גאתג לדלת : ירצְרא ָךְל תוחְתְשהל דיחַאְו =
/ . . . . . . . . :4 . *7 

 0 ואינקו ואנקיו ,.' פוטוכש ככ .סליגפ דל תוכרכ יג 6וכנ ונס ,ט פוכרכ שפל סנו אזר %-

 /. םירוטה לעב םיבשר שוריפ 6

 | 1 ןסידל| סכס תומפסס ןפגת) כיתכדכ ו) חסתשס יכ6 : הער םתבד תא ףסוי אביו , וירבד לעו (ח) : ליעש , םיספ 0

 = למ) כרמי ףוס סיכ לעגיו ךדיפו 6כס 'םפכ 'כ . כעגיו (י) חיה תמייק ומא התיח וליפא . יונו הזה םולחה חמ (י) 4

 | 5 ? יישר םימכח יתפש

 = פינמ סיסש .סעכ ססכד לע . ןירבד לעו (ס)  ןומלכס סולמכ סמ) ספקו רך : )'קו ספיקוכ סדמע לע ןכ 6

 תומולחס וכ יכ עדוי סיס ףסויט 9'יו 1יכ5) וקול כפס 3

 5 ס"טמ .סנוט) ותו% ןכספ זחמכ ןויכו ספס לק6 סוכ)וס
 וימ6 15 וכהפ 590 ינטס סולסכ לכת ויכ5) ותופ רפס) סר

 רכדס וטוגכס ססיסג יכ סכוט) ופו5 רופפל ו5כ 52 רמולכ

 וקו5 רפס> ךכלוס סכוע) ו) וכתפיט ידכ ויקומולס כמ6 ס'מד

 וי וליעו 550 ידכ וכ רעגו סשע ןכו = 3 רוקפ) ודכ .ןונש)

 לע סלט ליטמ סיס ףסוי "כ ₪ : )"טרסמ . ונע סקנש

 סיסי סולסס סל ווניעכ סטקוסכ סוסמ 6)ו וכ .כעג ךכל ומנמ

 ךכד 656 .בקעו יככד ןופק רפי 1
 כ'לו .5ככסכ יונק וס ינפמ סועדוו ויס ןיננ סנ ושדוע = =

 ט"ע שוריפ .
 םיִא ךיַו טאָה סע וא .רִחֶא םלַח *ש םּולָחִ (םו

 טה יפעל ותיא רפפו ול רָדְַ ןייא אנ תלה
 פא דָריִרְּב עָנייז אוצ טֶלייִצ רד םּולח םעַד רע
 טה םָע דע סלח יִפְמַלָח ןונ הָנְה טנאָזנ טָה רע נוא

 טָמָעַה ןונ חג םולח ןייַא ךאָנ תָמְלִחִג רימ יז
 נּוא הָנֶבְל רֶד טיִמ ןוז איִר םיִבָכַט דָשָע דַחֶאְו חיה
 לא רפפנ ₪ : רימ אּוצ ןקוב יז ןעצט ןרעטש ףלע =

 רָטאָפ ןייז וצ טֶלייצ רד טה רע א ייִחֶא לו ובא
 : עניז א

 ריר עָנייַז ראפ ולה םֶעְר לייא רד
 ראָכ רָטאָפ םִעְד טָליִצ רֶד לאָמִ ף

 סמ

 ןכייכ סמתמ סקד 501 עדוו סיס ס)וט) 6מכד ?'נמ ס'6בב = =

 סוס ₪ .סז עדוו סוס 50 .סז עדוו סוכ 8 לקעוכ ןכמ6 סס)כ) סיעונמ סוככדס 2

 סג ועדי מכ דספ 5 סילטכ סוככד 60כ .סולס ןי6 יכנ) וכו .וינכ ןכוגכו 6מש =
 = סכְלככ סיעוגמ סוככדכש עדוי כקעו סיסד כ"ד  ל"סכסמ 'ית\ . 6מ)פכ סלוכמס

 רע, וא םעָר ףאָנ רָמּלְּכ עַד

 < ויחא לאו ויבא לא רפסיו | (י) : ססינס)
 :: סקינפב ויכסל 'ך וכפסו רזס ויל ופוס רפסס רקסל
 : אובה :וילע ספנס ש ליטפ סיספ יפי . וב רעגיו
 = סיס 62 פוסו (כ"כ) ספמ לככ ךפ5 6ל0ו . אובנ
 "(ל'כ) . ומלכ .ופלדנע ת"ססלכל ןיטיגמ סיככדסס עדוי

 סטקס .ת: לנדס 95 רטכ ויכלו .כוקכ ןוכסל ילסט 5
 כג סמ .ק"עו .:ויפע סלנש וניטי 605 | לוע) י"םבפדכ-

 < שוקע ל"וס וכ שתמ ךט5 6)כו רמוס
 . סימטכ = םירכד 823 סוטה ןישכ וינכ

 ויכלו  כ"ק5 ם'פו "וגו פוכ: 8ןכס רמ%ס סמכ סכ)מ פולוס

 יט .טיע שוריפ
 = ןֶא םיִא ףוא רַעָטאַּפ רַעָד טאָה ייבָא וג רעו איי
 רש טאָה רע םאָג םעְר ףרוד םּוראוו ןעירשג

 ..דסאִמ טאָהָנ דיפ הֶדָיִרְּב איר םיִא ןְּבאָה טלי
 גולחה הָכ םיִא רצ טגאזג טאָה רַע נא ול
 .שָּה סע סאו םּולָהַא ראָפ סאד זיא סאו סל

 .ךלענ מ א ןמּוק בוא אוגה תמְלָיִנ ריד יז
 יד נּוא רמו ןייד גוא ףיא ףיסצו ףסנ יא ןָמּוק

 : ריד ּוצ יז ןקגב וצ הָצְרֶא דל תִמְשַהְל רב
 זַא טאָה בקַעְי רָמּולְּכ רֶרַע רַעָר
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 - דתֶאְרמְש ויו ויחא ובראָניַ* החאהנ אמ א
 :תוערל ויַתֶא וכלה 3: רבדה דפ תו

 : = םֶבָשְּב = ןותּובַאד רמאיו +: םֶכְשּב םֶהיִבָא ןאציתא יה ירטל יא
 .ּלחא אולה ףכוידידילא .לאְרְשי ףסול לארעורמופ
 ןוהתַולוחלשאואָתא ָךְחְלְשִאְו הכל םֶבָשְּב .םיער המ אה
 רמאָיַו ד: יננה 1ל רמאיו םֶהיִלָא + אא אט הלר
 ותא םולש"תא הֶאְר אָנְדל ל רה
 רָבּד ,יִנָבְשַהְו ןאצה םולשידזתאו 5 7 5 1 ולס .- % - 4

 אמ
 והחלשיו . דע רפפ סדיקפ 8 ןי)זמ 06 לג ךל א ת ה גֶבֶהֶאַנ לשש

 םיבשר שוריפ ְו םירוטה לעב

 ךרוצ המ . רבדה תא רמש ויבאו (אי) : וחיכוהל רמוא = ופוכוכס כקעיכ יכויס סתסד לעגיו ף5 כקפי 5כסד לטניו ספ ךפ |
 וינבל  ןימאה אָלו הרושבה ול האבשכש אלא הז בותכל | . ספכ 5 ך) (די) : 5כס 365םי 05כטי 60 וסכדַש וס ₪
 יכ הערפ חלש רשא תולגעה תא לארשי אריו יה אוהש | ינכישסו : תוללנ לכוים סעמכ בופ יככ 696 65: 468
 תולגע םש בותכש וטכ ך?מה -יפ לע סא יכ וחלשנ אל "ד "נב . קמע : 155 לוזס> ופופמ ק"סוכ וכ ספנלכ .לע]

 ופוסש ןיחיכומש תומולחה ירי לע ןימאה :א הערפ יפ לע
 הלודג המית יכ .:יח ינב ףסוי דו הע בר רמא ךכ ךותמו םיאב הלשמבו תוכלמ ידי לע וללה תולגעו . לשומ :תויהל

 :וראווצ תקלחב רעש אצמש ליבשב בקעי לע קחצי דרהנש ומכ םד חאלמ יתנתכ הארש ירתא ןימאה ךאיה היה
 : יל האנהו ונירבח ארק ףסוי 'רמ יהעמש הז . םוקמה ישנא וגרהש הנכס םוקטב .םכשב םיעור ךיחא אלה (גי)

 םימכה יתפש יישר
 סירכד סככ סולק ןופכ ודוכ סנגק סיככ "כ רכדס 05 רפכ סולפב סיככד 633 סולס ןיסט א ןסכמ ודמל וניסוכרו

 ת'לכ א: ססכקס ועדי 52 וינכו .ודיכ סנכק סיס סוו סינעכ | ןסולנקו לכ וינכ ב למ לכדס סיפוסל ןווכקנ בקעוו
 סז עדו 5 יכו 2 ו במלו כקעו סמסמ לק 0 ךכ | ךטסכ סילכ סככ "וגו .לוכנ לנס ול לפס "כ

 סספ ב : 'וכז לינוס 825 סילטכ סילכד 53 סוס ןיפט רמש '-
 סולמ ןופס 605 םמע ומ6 ₪35 לפונ ונוס 55 רסס ילכו ב הא וס 0% (ר'2) לטכ לוס לטפס
 ן559 קוכד ת5 סוס ת5 3 דוקנ סיס ₪ יסד .'יפ ב : 'ןכו מופ (ול סישכו) ןכו לכו ימ פנו" ןיתממ סיס
 6 מ למ דוקנד ןוככע 25 50 6 תוערכ ל וורו 2 ₪ יקי מת / רוממק ₪0 (די כווס) ןכו סיכומס

 קוכד תועלכ יוס 53 כ"ו פס ירמג) כתכנ ונוס ולסכ יוס 2 גוכלה סלב ₪ 9 דוקל .ןאצ תא תוערל (כי)
 1691 מנע 6 נייס "קוטכל וכלס 'יפ .יוסו .ויכמלככ סכוק) םוזילח סונפ ןוש . יננה (גי) .:(כ"כ) ןמ5ע ספ סורל

 טיע שוריפ : טיע שוריפ
 ראוו רפ אלח ףסוי וצ לָארְשי טנאזג טאָה ףסיי = ריִד וצ יז ןלעוו עָלַא רימ זַא רָדיִרַּב ףַלָע ענב

 םֶכְש ןיִא ןךעָטיפ רַעְריִרְּב עָנייִר סנש פיר ּףיִחִא רָמּומ ןייר טלאָמְג ט טיִנ זיא סע יוו וא נוא ןקוב |
 אי . ףיד לעוו ףיא גוא פיל מנשא אייג הָכְל ןוש ּףאְר יא איז םּוראו] ןקוב ריָד אוצ יז לאו
 יא ינגק טנאזנ םיא וצ ףסוי טאָה יל סא ןקיש לַטַּב םולה רעָצְנאנ רד זיַא 1זא ןְָּראָטֶשַג גְנאָכ '

 עָשנאָת ו תוחילש ןייד ןיִא ןייג וצ טייִרְּבַנ ןָא ןיַּב איר ןהיַצ "סוהא 2 ןג ןיוככ ךיז טאָה בקע נּוא
 םיִא ןֶּבאָה רֶדָיִרְּב עֶנייז זָא -ֶסויְ טה [- ויָחֶא וג ואנו (או) : ץךג ךאה סדיִרּב איר ןופ הָאְנְש <
 ןיא ןיינ וצ ןעְוְְג ורַזַכ ךיז טְראָּפ רַע טאָה דנייִכ - רש ייִכַאְי ןעוונ אנקב םיִג ןֶּבאָה רֶריִרְּב עניי נא
 טָה ול .רמאנ (דו) : רעְמאּפ ןייז ןופ תוהילש ם םעְר רעְד ףוא טֶראַוְג טאה רַמאָּפ רעַד נוא רד תא |
 םולָש תֶא הָאְר ןנ איג אנ ל ףסוי וצ טֶנאָ לב ו בקע םיוקמ םולָח 4 טע וו ןעוו טָכּאַהְג טֶה נוא ףאז

 עניי ןופ םּולש םעד הַעָו ןאצה םלש תא יִמִא = עָנייז נוא םֶהיִבָא ןאצ תֶא ת וילְרֶל ויַחֶא ּוכָלַיו (בו) :ןרעָ

 ֶ צ יד < = יצא אי ףאָש איד ןופ םולש םעְד נוא רַעְיִרְּב רעייז ןופ ףאָש .איד ןרעמיפ ןננאָגנ נעו רעערפ

 59 :רר רעק נוא רָבָד ינבי ָשֶהַי וו טיכ ָךיִז טרופ סע לגרש - רב (בל) םכש מ: אמש רד ןיא םֶכָשְּב
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4 
 הָמָבש 0

 . וס 553 סס ספי6 . 5 ספופ ןולנה קפפפ ופפלשיו א"ר פ

 םיבשר שוריפ 0
 הנהו שיא ותאצמיו (וט) : םאצמ אלו . הטכש אביו (רי)
 תצר אלש הז בתכנ ףסוי לש ותובישח דיגהל . 'וגו העת
 םאצמש רע םשקב אלא םכשב סאצמ אלשכ ויבאל דוזחל
 ומכ םשקבו ךלה וב םיאנקתטש עדוי היהש יפ לע פאו

 ךלדמ סעות סד6 ךדי6ו סעוס וכוממ ךדיפו 520 'סעכ 'ג
 וליכס ס65 ס6ש ופוג םדכ6 ש"כ ןניכמ6ו סעופ ולומס ו6 =

 םימכח יתפש

 כתכנ יוס 53 יפו 5וס סוטפ) וקסכ 5קלמ סכטכ 56
 ןילוכו י6דוד ידופ סינומ | םוכומ סוס 6) ת5 ש)מ ורמבל
 כמול .5ןכ  סלכס רתוי מ'מ לכ6 ןמ:ע ם5  פוער) רפופג
 6 כיקכ סלט פ'ע5 5וס 5תנימ 5דמ ס)וכד ורדס) 5וס0 קובדד
 רוקנו ת5 כיקכד 5קטס ל5 6וס רגק 6כקמד ןנוכמס סוס
 ינ< 606 6וס תוקינד 5)ד ך) רפו) קסמג סוס ו95כ וינע
 "ופ 55 סמלו ק'סו ְך : וילע דוקנ סמ) כ';6ד ןס סוככד
 מול ךויס ןו6 5 סד ל'יו סטמ סשמ ססככ5 ססלכ6 יכנ ןכ
 ל5כטי רמליו כיתכדכ ומע רכד רככ 6סד סונע ןוטלכ ננס
 ןוככמט סוי6כ וז ןיפפ ל"ג ס"5כ כקכ זה : 'ונו 530 ףסוי 6
 ' כחכ 5מלד סוינע 3 סכ 1 ינפמ ס5₪ רסכ ספיכ
 ןכסמ קוספכ י'טרפדכ .קוככסס ?2מ סוכנ "56 ימפמ סונע
 סוכ> וסונקסט ןויכ 5וס סתייפכד '; 55 יכ5 36 ונעו

 יש חח אבו ןולְבְח קמעמ ּוהָחְלשיו
 הָוהְו שיא ּוהָאְצְמִ <

 שיִאָה .ּוהָלָאְשיו הָרָשְּב העה
 "תֶא רָמִא"ו  :שקבת"המ רָמאל
 יל אָנְַיהְריִנְה שקבמ יִכנָאיִַחַא
 שיאה רָמאיו " : םיערםַה הפיא

 :ומ6₪ ל6יככג ךשלמ 'ינכ . טיס וס36שו : 3כסס ךלדפ ועפ

 7 םָכָשְק  אָחאְו
 = אָרְבַּב הָחְכְשַאְו ומ
 אלקתּב יִעְת אָהְ
 = למימל אָרְבַּג הקש
 = מאו זטזועב תא אמ
 אל לו שש ד

 יזח .ִעָב אָנָא יִחַא
 נא .אכיה יל ןעכ

 , . הי לח . ג

 ךכנ רפו "יע
 למ ב .

 %. עפ
 םירוטה לעב

 "צאמ 526 "6 . ןולכס .דפ וסויגו סינט ן"דכ ודכפסענ "יעט
 וסונכטפ 65₪ סוס סדס ₪6 סכפמ 69 ונידי כיפכ "6 . ךכ
 60 כיסכד ונייסו וככז ךכ ךותמו וכממ .כטפכ .סזכו סיו> 5נכ
 סד5 לטפי 36 ורמ6ש וסה . ףסוי סלש כס6 תולגעס 6
 . סעופ (וט) : וסלכוז ךל ךופמט פ"ד ךופמ 696  וליכממ
 < םקכל סודטכ םנכנו ךלדס ת6מ 65יו סעסט ך> למול . לכשס
 וכ לט ופוג םדי63 וטמ 55 וימ6ו וכיפסמ ךיכ5ט ךללכ סעפט

 טפלכ וניסתס ספ ופל לסמ כיקכ |, סיעכ סס ספי6 (זט)

 | ישר ְו
 ק6נוטט ויססב עדוו סיספ פ'עלו ויכס פונמ) זכדמ ד
 לסכ ה ןולנס 99 . ןורבה קמעמ (די) : ופול
 :לס .ןוככס דע .סכיו כגנכ ולעיו .(גו ככדמב) רמסכש
 ןולכסב .לוכקס | קיד5 ופופ למ סקומע סנעמ (ר'ב)
 יכ (וט לועג ) סילסכס ןוכ ססככסל כמ6נט סמ .סייקל
 סוקמ (פי ספופ) .המכש אביו : ךערז סוסי לג
 קס ונע ספ סיכנטס וטקנק סט ו תוינעלופל ןכומ
 ךליו (בו ס"מ) רמסנט דוד .םיכ םוכלמ סקלסכ סמ סניד
 (סמוסנפ) .שיא והאצמיו (פ) : סכמ סענתכ
 < לסילכנ < שופסו (ם- לפונד) למסכס | לסילכג ז סז
 וסנטכ ש'מכ ןוטכט סוקמ | 535 ק"סיכ) ןונקמ ןולו .תורכקס

 ןורכמ דע םכיו ככ ונעיו סוכתכ כיסכו 'וגו וכוקיו ולעיו כיקכדמ נ"5 , )"כע רסכ 505 מיל ןיטכע סוקמו סוכופכ
 , "וגו ןולכס דע 6כיו תפס לכ בומכ דע ןי5 רכדממ ןכלס פ5 ורוקיו כננכ ולעיו )"כוס ונמיז וכת ולעוו כסכו לפכ סמל

 כ'6ד ן :)" ק"ודו רסכ פכטוו סתיסמ ןוככמ לע י6ק ופעיו יפסד ןוככת דע 5כיַו בגנכ ןנפוו דוע כיפכ יכס) 6 :
 ןולכס קפטמ וסמלכיו = 606- ל'לס 89 ל"טרסמ . עודוס סכט 635 סכסכ | סועוכ כוקכ .רככ יכסט )'עכמ ספט "בו 2

 ךפנמ סיסט ע'ט 5 5 סדוגס למ קר סיעוכ סס .ספי6 ימ5 55 קעדיס שול ףסוו כמ5 לנד ץ : 'וכו 66 סמו =
 ף)ס ס6 י) סמ ךרדכ סעופ סיסט רופישס )כ כ ךלנמ סיסמ כ'36ד (5'ג) רח 5)ו לסורכג לוספ מ"ס םו6 ביסכדמו
 סיס כ'6ד | ופליזג סויק> ידכ ויק 35 ועוגס) ומלט ס'כקסו ךפ)פ סיסש 695 62 16 ךכדס תועת 5)כ .ססו)6 סנחתכ

 ט'ע שוריפ
 טָה רע נא וורְבִח קמעמ יהתְלְשו רפָנָע ןייא רימ וצ = =

 ישר . ןורְבִח ןופ לאָט םַעָר ןופ שקיִשָנ םִא = =
 גְראּב ןייש ףוא ןנאַטֶשג ףאר ויש ןורְבָה טְנעְרִפ |
 הֶצִע רֶפיִט רֶד ןופ קמפ קּוסָּפ רד טְנייִמ וזַא ראָנ =
 סעְר טיִמ טַעְרְנ טאָה אּוה ףךּורַּב שודקה םאוו =

 ןרְבְס ןיא ןִּבאָרְאאַּב זי רע,סאְוו םֶהָרְבַא קידצ =
 ןלעו רדניק עָשִיִב שייט זיא סר יהו הי רגש

 דֶנאַל רָמַעְרַפ ןייט יש ניל גוא רָמַעְרָפ קיז =
 ןראג םִיּוקְמ סאד זיא תיחיִלָש עד ףֶרוד נוא =

 : . ם'ע שוריפ
 : םֶכָש ןייק ןעָמּוקנ זיא ףסוי נוא תַמְכש אוב
 ןאַמ ןייא שיט ןנּופַנ םיִא טה סע נּוא יהָאְצִמִנ (וט)

 לֶאיִרְבִנ ָּךֶאְלַמ רד ןעוָג זיא סאְר טֶבייִרָש ישר
 רֶלַעָפ ןיִא טֶריִא רע החשב העת ןונ נוא הנו
 - זַא רפאל טָגעְרְפִנ ןאמ רד םיִא מאה שיִאָה יאשי
 - .יסֶא תֶא רמאנ זט) ! ּוטְסְבּוז םאוָו שקבּפ חס ןָנאָז וצ
 < ףיִא אוט רַרְיִרְּב עָנייִמ טְנאָיְג רע טָה שק יִכִא
 ָה הפי רימ ןונ גאז יל אָנ הָריִנַה ןכוז
 ְו וה שיִאָה מאי זי) : אייז ןיִרַעַטיִב



 = בשחזל תשארב - ים

 לג םיִרְמִא יתעמשיִּבהְזְמּועְסְנ
 ויחֶא רָחא .לסוי ךלינ העת \
 = ןתא וארו "3 ןָתדְּב םָאְצִמיו :

 = םָהיְלִא ברק םֶרָטְבו קחרמ
 = ורמאיו ₪; ותימהל ותא ּולכנחיו
 תומלחה לטב הָגַה ויחאזלא שיא
 / והגרהנ וכל | הָתעְו ::אַּב הזלה

 "ּנְמָא תורפ ה דָחַאְּב והכְלַשנו אְָּגִמאַָחב הנמר
 2 0 אָתָשיִב אָתיִח .רמינו

 "המ הֶאְרְְ והתלכא הערב היה ןיהו אמ יזחנו הלב
 7 םיבשר שוריפ

7-0 3 
 יִהוחַא רַתָּב ףסי ד
 : ןָתְדְּב ןּוגחְכְשַאְו
 קיִחְרַמ ּהַתָי וזחו חי

 ןוהתול בירק אָל דע
 יהולע ובישחו
 ורמָאו : ּהָלְמְקִמְ
 יִרַמ אָה יש רב
 , אָתֶא יכיד אָיִמְלַ
 הגלמְקנו ותא עבו 2

 7 םירוטה לעב \ 0-
 " "םש טשפה יפל . ןתדב (זי) : רבד ינבישהו ויבא ול רמאש | ספ . ןפודכ = ספנמיו (וי) : סכמכ וסוכינמסש = ספכלי ימוכ |
 . ותוא ולכנתיו (זי) : תרכזנ איה םיטפושב םגו רועה = ןינמכ סינש וטכזמ וכנממ סכז ןכ לעו תוכז וילפ סדוסי דפיג
 םהילכנב . לכונ רוראו ומכ וילע תוימומרעו תוילכנ ואלמתנ | ךדיסו 620 'סעכ 'ג . סלטכו (חי) : וסיקדפ דע דודפ ד |
 .קוחרמ ותוא םיאורשכ הזלה לכ . הוזלה (טי) :ולכנ רשא | ₪: ןועכס . סמלפ 7" סרטכו ..סכונגכ  !פננתו סרטו <
 "ב  ט'שיצ הזה לבא ל"ב ל"יצ הזלה שיאה ימ ןכו "6דכ סמלמ 655 סכטכו . ססילגכ ופננפנ\ םוילנס ול גננפמ ד
 .גהגרהנו וכל (כ) : בורקב אוהשכ הוה ערה ןמה ומכ :

 םבינפל ןתונ יכנא האר ןכו . המכחתנ הבה אנ הבה ןכו .
 םימכח יתפש

 | סכושפ ןונע סמ לקז [ך : ססומ מ 695 ןווכ סכסמ רזוס
 / םס ספופ 15 דיניט 525 טקכ 5  ףכוי לסד וק)6₪ לע וז
 עדוו סוס יעג ףסוי - דועו סופ ועסנ וכ כוטס ךסנמסו
 סוקפס ןפ ןמלט ופיכס ₪ ןפ:מ סלט ןווכ סזמ וטסנכ

 4 טרפפ .י"טרל למ ספ ךנס 7 ךגכסל ןו5וכו 'ופ ,
 7 ןוסומ סוגוכ סני6 כ ל ועסנ פ" בוב 6 2% ₪ המ הארנו (כ) : ויס י במונכ ומע ופס ומכ .ותא

 תסכוס "5 .ס'זפ ועסנ וייסד 6" = 56 וכו 6)ו ךגכס) | ינקלד למופ | סז ללקמ .קקני מ"ס ויתמלח ויהי
 כג יש תל כמוס סתלמ סופ .ועסנ רמונכ סז קנפמ .י'טכ 2 ולכס) וסגלסנו  סיכמול סס ןכ תלמוס עדוקס וכ
 ךסנמס ל"6ט ןויכ ל'קד זמ : ₪60 ןמ ופסנ סס לכ5 םקכמ | סוקי ימ לכד .ספלנ ווסופוטמ ויסי סמ ססלנו סיוסמ |
 סורמוש .יתטמס יכ יפמ .סוק53 ןמ ועכנ למולכ סומ ועסנ | ןיסי סמ ספכנו סס ולמסיכ 0'5ו לס וס ₪ ₪

 סולל שמ כסו סוס טיפלו סעט = תנוק) וכ ?כ 6סו "וגו
 ונוינפס לעפפמ | ןוכ> וסש | ולכנתוו לע .לפו; ס"לוקכ וקו5 לס לס ןילד ל'קד יי : ךוגכסו ול פוקד .ינכנ סל >
 וכוס ולכנקיו ל ןופלס 39 ל26 ותופ 9 רופכ .סוס = ונכנוו בותכ סוס 55 תמנטכ .ופוס תנמל קכד | ונופו .סוטכנ- =

 4 ט'ע שוריפ םטיע שוריפ 9

 ל או אוצ טאָה ףכוו רדייִא נּוא םֶהְיִלְא ברק םרפבו ןופ ןנוצג קעְעַא ןֶּבאָה איז מ יג טגאזג םא

 םילאעמשיל ונרכמנו וכל ןכו .םדא ינב תנמזח ןושל 9
 יישר

 : סוקלס ןמ ח ןמ:ע ועיסס (פמוסנפ) .הזמ ועסג (י)
 ךותימיט ט סוסד"ינכנ ך> טקכ5 . תניתד חל
 ידימ לוו פלקמ ןיסו סוס סוקמ סט ומוטפ יפלו .3
 : תוימומכעו ספל .ןפלפסנ . ךלבנ תייר (סי) : וסופפ

 אייז טֶרעָהְג באַה ףיִא ןַעָ םידְסוא יש ינ ןנאב |
 ןָּוד ןייק ןייג ןלַעְוַו ריִמ הָניִהד הב טֶנאָזִג ןּבאָה |

 איז .הָזַמ ּועְסְ טשָ רַעְר זיא זא טבייִרש ישר

 טפאש רַעְיִרְּב םעַר ןופ ןנזצג קוו יז
 רַחִא ףסיי דל ךיר ןטיומ אוצ םיִמָּפְשִמ ןָכּוז

 סע רָריִרְב עניי .ךא ןֶנֶבאנג ףפוי וש
 וא והיו :ןֶחּוד ןיִא ןָנּופָנ אייז טאָה ר

 ןטייונ ןופ העז רֶר םיִא ןֶּבאָה איי

 8 , טֶבאַרָטְג ןֶבאָה איז נגא .!תוא ּולַכנָתַיו טְנֶהעְנג

 = 0 שיא ורמאינ (טי :םיִא ןָטויַט גצ ּתיִסַל תובָשָחַמ

 למ .ןּנ הנק טנאָזְג ןְרֶדְנא םּוצ רָנייִא טאָה יי א

 ארה הלה תומולח איד ןופ ראַה רֶד תומולחה

 הנו "כל דָנּוצַא נּוא הָּפִמ (כ) :ןֶא טָמּוק רע ג

 והכל ןָנגְרַח םיִא דעָמאַל נּוא ןייג מאל
 7 ןיירא \םיִא רָמאָל וא ויונמ
 7 והלא הער הָיַח ּונְרַמָאְ רעָּביִרִג איִד ןופ
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 | םהלאדרמאיו בכ

 מל ובדוחלשת
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 כ ל 3 ל - עש
 .! םוכרב 0% פממיו 0%

 וכילשה (בכ) : נרהנ אלש . םדימ והליציו (אכ) : םויח
 םדא ינב ןיאש םוקמ . רבדמב רשא הזח רובה לא ותוא

 םימכת יתפש
 ק"כוקכ ות6 ןמכ וקו6 ס"ועו וינ6 56 וקו לש לס לפונ
 ק"כופכ ופ6 ןנורק סוס 16 כ"5 סכוסמס למל ןוכנוס 06 )'ר
 ונס ופכ פוסק נפו ונוס ןווכ )"6 ו'י\ כסמ .כיפכ 2
 16 כמולכ ופעו ומע נייס ופ6ו וק5 ומכ יפנ וסו6 כ'6
 יוס כ"5 סכס ויס תסרפכ י"טרופדכ ומע 1ו96 לכ סוגכסס 'יפ
 ותוסד כ'קש ייפ 'יפ ל"טרסעו . ס'5כ 15 כמסנ טסכ

 כ) למ6 סדק 6 גוכס) סקעד סוס סַסְו וסל ם')ד ך)
 קוכתל . ל'כפ .ףסוו

 בוטו וסט ידכ רוכב
 כונס ןעמ) כפכ סע)| 46 |

 ₪יע שוריפ 2
 ןיסַעָנְג ףוא םיִא טאָה העבה היח ןייַא ןנאָ ןלענ --

 סאו ויתומּולַח ויהי המ 3 ןהעָז "ןלעוו ריִמ ָךּוא הֶארְְו >

 ישר תומולָה עי ןופ ףוס רֶד ןייז טעוו סע ו
 טח ןָנְגְרַה םיא ,רַמאְל טאג ןָּבאָה אייז טְּביִרש =

 ווּ ּויקְי הָמ הָאְרְגְו טרָפְנעג שָדּוקַח חּור רעָד
 רָמלְּ ןָטייִטָּב תּומולח עָנייַז סאו ןֶהְעָ רָמאָל
 אוצ עָנייַמ אּוצ ןְּבאָה םויקא ןלעונ ריב םֶמַעָו
 ןֶבּואר טה סמ יתלצו נואר משו (אכ) : עָרְָייַא |

 עָרעייז ןופ ןַעְוַנ ליִצַמ םיִא רע טאָה טרעַה
 רמאָל 2 ּוָנ אל נאג טה רע נוא רפא טְנעָה

 ןֶבּואר םֶהיִלַא רמאוו (בכ) : .בייל | ןיי ןגא מ

 0 םר  כְפָשַת לא טְנאָזְ ₪ א

 ַה רובה לֶא .ותוא ולח טול .ןיק

 ו י בשיו ול תישאר

 כ כ עואר עמשיו יט + ויתמלַח ויה
 : שפַנּונָּכנ אל רָמאיו םדימ והלציו |

 לא ןבואר |
 -דלֶא ותא וכילשה םד" ובפָשת
 ילֶא די רָבְדִמַּכרְשִא הזה רוצח

 םדימ ותא ליצַה ןע
 יהיו גכ ישילש ; ויבָא"דלא ובישהל
 וטישְפה ויחא"לא ףסוי אָּבירֶשאּכ

 םיבשר שוריפ

 טפנ = תוכס> .ס!ור .סוכ ל סיס לודג דיסמ 5מכד | וקו5 )ונס .ס9וכ סיס ךכ ניכטכס .גמ סטק מ :"ןו
 סנוכ סוסע ןכולל ם5 ךכוכ 63 סמנו ענכ ספ  כמקט סדוסי ךכוככ | ויגכ 5 כקעי .ךרובט סוכרככ ימיו 'פכ 'ק) כותכד =

 . רַמָאו ןוהידימ הבוש\
 ז שָפ הגל אל
 :ןָבּואַר ןוחל רַמָאו בכ
 ומר אָמְּד ןודָשות אָל
 | ד ןידה אָּבְּגל הָת
 ו אל אָדיִו אָרְּבדַמְּב
 | לרב 'ּהָּב .ןוטשות
 . ןוהיִדיִמ ּהָתַי אָבְישְל
 | :יהובא תולה תובל
 = םסי לע דב הוה נב
 \ תיּוחְלְשאְו יהוא הת

 | יש
 לע דיעמ קוספה , ליצה ןעטל : וילאט תוסיו םש ןייוצמ

 % : ופוס חיכומש .ומכ ןווכתנ וליצהל יכ ןבואר

 : יישר
 אל (פכ) : ויפומוס ולטכ וסונלסיק ןויכמט ויתומולס
 ןעמל (סכ) : ספימ פיס וז ב טס סכמ . שפג ונכב
 "0%מ ל .ןכוסב לע סדועמ םדקס וכ . ותוא ליצה
 כפס ססמ ונלטוו לוס לכיש וקופ לנס 606 ססז רמל
 : וכ 055 ןומלסס סלסי 65 ןלוקכפ לודנו מ רוככ ינפ

 קולוס) 53 ןוידעו וסננכסוט וקעדכ | סיס ףסוי סגכ ומע 'יפ וק5 ומכ ל'כ 836 ןקועס) וכנקיו 536 )"וס 6)ו  לפויפ
 פ5 גולס) סקעל סיס ססו 5וסמ ףסוו) וו96 רמונכ 56 ך

 ?ומכ רוכיס וכ ןי6 ףסוו )ע כסומט וגכנ תגמד סמק כ'ל ד (ם'מרסמ) 6 ו זוע טוו
 קוס וכונסיס למס ומנע .ןכופרט רמוג .ןכהי ךפיס קה ל : : לקו םפג םכמ בתכנ ו וורססס שפג - פלמכ

 ועמנ ל"ניס | ןכופכ לע ולק יסד דועו ..ןלוגסל ןכולכ ק6 ןומונמ ויס 63 כ'קד וזכ6 )
 < ןכופר ורכדמ סו ןילס ןמלטמ %וס עודי כ ₪ כוקכל ךכ5וס סמ) יתעמכ ₪ ס'6רס כסכ ,

 שוא

 טיע שוריפ
 רשָא בורג ןניזאד םִעְד ןיא ןיירא םיִצ טפראוו

 . וב ּוחְלָשת לא ₪ רָּבְדַמ רֶד ןיִא וא סע סאו רבב

 . םיִא ףוא ערש טי רוָא טֶלאָו דָנאַה ןייַא נּוא
 - ליִצַמ םֶא לאו רע ןגעוו ןופ מ ותוא לה ןפמל
 . לַעְדוו .אּוצ ייבָ לֶא ובישהל דֶנעָה ערי ןופ ןייז
 רעד טּבייִרש יישר . .ַשאָפ ןייז אוצ םיִא ןרעק
 טה רַעּזַא בוא ףוא תּורע טְנאָז שָרוקַה חור
 :ןויז ליִצַמ םיִא לאָז רע יִרְּכ טְגאָזִנ ראָנ םאָר
 טאָה רע נער ףורַא ןטראה ןופ םיִא לאָ
 | ָטְצְלָע רַר ןיִּב ְךיִא טכאַרְטִנ
 ער א טיִנ לק 4 רָטאָפ

 | קאר



 תי הנ
 :יַהולעְידיִַפְדאְנּתִּכ

 ּהָתָי ומר יהּובְסִנְו דג
 תיל אקיִר אָּבְנ אבל
 ורה צו הכ :! אמ ּהָב
 : םימ וב ופקזו .אָמְהל לַביִמְל.
 אָהְו = ד :ןוחיניע

 אָיַתֶ יאברע תרָיָש
 ןוהילמגו == .דעלנמ
 תמקו .ףעש  ןיעעמו
 אַתַהאְל יל סולו

 * םירצמל
 םירומה לעב

 620 סרוסמכ 'כ ;.ותנסכ (5) : לוסמ ףסי נמס טרדפב |
 ועכק ןסככ סנש כפו) לו6כ יג ופנפכ- 06 עומק ךדיש< <

 63 ו'יו כסמ כיפכ .וססקיו (דכ) + רכדט לסמל וילעפ וקנתַּכ
 : ןופמש 5 ספט קיו כ"פו ןופמט = 6וסו "6 636 ומקפ <
 לוכס סיס 65ע לוס קל לכד 55 יכ ךדיס! 6כס 'סמכ '3 . קל" <
 וכ טי לכ5 וכ ןיש .סימ .סיככקטו  סיטסכ וכ זס ילסש ןקיל |

 כיפכד י6מפ 6כסר סימ וכ ןיס ןגילמג .דופו סיככקמו סיס \

 י:שר :
 םיספה תנתכ תא : קולק סב ותנתכ תא 3

 רובחו (דכ) :(כ'כ) ויק6 לע לסוי ב ויכס ול ףיסוספ סוס <
 יניפ קכ רוכסו למסנמ עמטממ ..םימ וב 0 קר
 וכ ןיפ סימ . סימ וכ ןיס ל"ס סמ סימ וכ ןיפש עדא
 : (בכ קנס ר'3) כ ו סטכקעו סט ם 6
 : בס יכלוס ספ לע סרויט ופוגלקכ . חרא (סכ)
 ק6 בוסכס ססרפ סמל ."וגד םיאשונ םהילמנו
 לע ןכרד .ןיפב .סיקיד5 למ ןככמ ןפמ עידוס) ספסמ
 ונמדונ סזלו ער ןסילכ ןכטעו טסכ 55 0559 .סויכלע
 סימפב יסונכ לכ . תאכנ : ער םירמ קזוי 590 סימב
 סיב לכ ₪5 סלכוו 6 כ'מ) ןכו ססכנ יוככ סבכס
 : סופט ןופ5 סנכק סולקנוקו . ויממכ םסקלמ ססכפ |
 סע סנמנס ףסנ לוטו ףלקס ינטמ ףפונס ףלט .*ףש6
 סנסמ ןוכלכ .ומפ  לקיפט . טל: : סלוטקס ו
 טע שוריפ ב

 תֶא ףַסוי ןופ ןנוצג פצ :אייז ןָּבאָה ףפוי תא טל /ּ
 לרַמעָה ןְוַ ןווז םוספה תָתְכ תֶא לֶרְמָעָה ןייז ותנְתַּב
 / ה

 סאְר זיא םאְר .םיִספה תני בייל םַעָר איב
 ןעָטג ףיִסימ םיִא טאָה ראפ ןייז סאו לר

 ןפאה יז נגא ותוחקה הכו - - 1
 וא

4% 

 קא קר ריגו וי

 רַעָּבְא ה בודי

 כ שו תישאר 7

 תָּכְתֶא ָנְָּכְ"תֶא ףסוידתַא *
 והמקו דכ וילע רשא םיפפה
 - ןיא קר רוָּבַהְו הרבה ותא וכְלשיו

 + כ פגש ג סעיגת ןיפ קר רוטסו אר

 יישר . םיִא ףוא עונג זיא סע סאו .רילע רָשַא

 :סע סו לרַמעָה סאְר ןַעָמ טְנייִמ ות טֶּביִרש

 1% םיִא ןיְּבאָה א
 | םימ 1

 ₪ ב

 לבשיו הכ טָהְילָכָאְל

 תחרא הנהו ואריו םַהיניע ואשיו
 םהילמגו דעְלְגִמהַאּב ואְּבםיִלאְעִמְשי
 םיכלוה טלו יִרַצְ תאבנ םיִאָשִנ

 " דורוהל
 םיבשר שוריפ

 איהש ךל זומרל אלא הריכזה אל , םיפפה תנתכ תא (נכ)
 ייגפל רמוא אוהש יפל אלא וניא הזו . האנשה תליחת המרג
 היח יכ ובלב בישהיש ותועמהל םיספח - תא וחלשיו
 ךכל ינב תנותכ רמאיו הריכיו רטאש ומכ .והתלכא הער
 םימ וב היה םאש , םימ וב ןיא (דכ) : ש הריכזמ אוה
 ותוא ןיעיבטמ ויח כ"אש םש ותוא ןיכילשמ ויה אל
 לא ונדיו וב וחלשת לא דיו ורמא םהו םדיב ותוא ןיתיממו

 םימכה יתפש
 דוסי סככד61 ויכ6 25 וכיכס) וקעדכ סוסו )כו )כמ כו:
 ותנווכ סיס 52 ןכולכ יסדו 525  ותופ רוכמ) ס5ע ןסונ סיס
 לּוככ ספפ רפונכ וכ ןוקלסס ולתו 5)6 ₪5 יכ סימט סס)
 פוס "8 לכסמ ס'6כס 'יפ ?"סכסמ כתכ 1 :ל"כרסמ . 'וכו

 'בותכס מס ןכו סיספ לט "6 תנסכ 636 וןינע סיס
 "וסט רמו ןיפד וולעס סיקפס תנותכ סז סזיפו וקנתכ 5
 ,ולסכ ג"עב סו = 855 םנוסכ סרק ןופד ג 5 7 סונקכ 'ַב
 7 ורטכ .ג'ע "5 ז"נטו תונקכ 'ב ל"וסב 606 ל'ג 6 6
 סונמ וטיטפס ססו סי טוקכ 5 6 50  סעיוס
 0 ססינש | סוטוכפמ 1יס\ סנוקקקכ ןיזמופ ויסכ דקלכ
 רחפכ לע רט5 סיספס תנוקכס )'כ ןילפ רט5 586 ךכלו
 סמ 39 596 3 קוסלס) ידכ סנוהסתכ ןיזקו6 ןיסט סעעסו
 ותכד לוכטכ 525 תלו וטע סיכפס קנופכ ןיכ6 ו ףיסוסש
 רכס ביתכדמ קיוד י"טר ₪ | : ל"כע ויפומו)ם )יכסבו סער
 קכ 8רקנ סו ןיס סונכ לו סונע ןוגכ רכד וכ סוס ילו ק
 יד קר ביפכד | 5"2 סינכקעו סיסקנ וכ ןוס 8 למומכ

 טע שוריפ
 < + םִא ץא ןעָטִנ אוי ןִנַעָת םיִּברַקעְו םיִשָחנ

 ָבאָה איז נא סֶחָל לָכָאְל ובָשיו (הכ) . רצ טֶצעְוַנ יז ב

 ןָבּוהְג ףוא אייז ןֶּבאָה ססינע יאש .טורֶּב ןסַע
 הנו ןהעְוְג ןֶבאַה איז וא יאו ןינוא ער
 ..אייטְראָּפ | ןויא רַעָלְנָמ הָאְּב יאמי תֶהְרּוא ןגנ

 ל רעל ןופ  ןעָמּוק .םילאעמשו
 ,יצ יוגעו ןלמעק עָרָעיְיַז נא פילו תא

 אור | ןופ טפירט סא פא = וכ וא פק ט טיִמ

 . בס ץיק דרוג א ןננאננ

5 
4% 

. 12 2 | 

 כ



 "טה

 .בשוו ול תישארב

 וכ : סל הָדּוהְי רמו :הָמיִרְצִמ דיִרוהְל
 מ חאל הָדּוהְ

 וש ררא גרהנ יפעצבהמ ויִהָא"לֶא
 וכל שנ ומד"זתא וניִסְכְו וניחא
 םילאעמשיל ּוְרְּכִמְִ
 אּוה ונָרָשְב וניִחָאדדיִּכ ובדיהת
 םישנא ורבע ף-: ןיחא ועָמְשיו
 "תא ּולעיו וכשמיו םירחס םיִניִדְמ
 ורְּכִמיו רּוּבַה"מ ףסוי
 . 1 ןירדסנס ויח6 26 סדוסי רע9יו אר

 םי'בשר שוריפ
 ..םינידמ םישנא ורבעיו (הכ) : התימ ול םורגל וב יהת
 ןמ תצק ויה םיקותרו םחל לוכאל םיבשוי ויהש ךותבו
 םילאעמשיל ויה םיניתממו לע  לוכא יתלבל רובה
 םינידמ םישנא ורבע םילאעמשיה ואבש םדוקו וארש
 םינידמה והורכמו והוכשמו רובב והוארו םש ךרד םירחא
 םהישעמ תמרגהש ל"י .המירצמ יתוא םתרכמ

 רח
 -ה8

 , ותריכמב העייס

 יִפָכְ אָנוחַא תִ לוטקְנ
 ותא כ המ ל

 ִאָבְרְעְל = ננו "לא ו ונדיו
 ּהָב יִהְת אָל אֶָדיו
 | אָנְְסְב אָנחַא ירא

 ו

 .הנמ ליב < אּוה
 . ורבע ו חכ + יִהוחַא

 | יִרָּגִּמ  יִאָנְיִדִּכ :יִרָבנ
 .ףסוי תי ּוקיּסַאְו ודיג ףסויד תֶא

 ףסוי תַיּונִּבִו אָּבְ ןמ 0% / % ירה '
 יאב רעל

 םירוטה לעב
 5 ןוסמלו כרקפו ףכט םסנ

 רוסטמיו | ךדיש) 620 'סמכ 'כ . | וכטעיו (סכ) : יס5 םמ

 | 'כ . לכ ספ (וכ) : סיפ ןי6 כ
 = 4005 06 יפדכ ע5כ סמ וסח ימדכ עלכ סמ ליפו 620 'סכ

 < רייק <

 = רשא בותכש פם'עאו ועדי אל םיהאהש ל"יו םילאעמשיל
 :ארקמ לש"וטושפ ךרד קמוע יפל יל הארנ הז

 םילאעמשיל ףפוי תא ורכמיו רמול התאב םא ףאו < ,םילאעמשיל והורכמ םהו הרקמ י"ע עמשמ םינידט םישנא ורבעיו יכ

 םימכח יתפש
 ויס מ'מ לכ5 קר ן95כ סוסו ןיקדסכו ןירוסכ סנכיל ןכרד סוכרהע]
 טסג בוקכ לקע 'פכו סימ וכ ןי6 ב55 כס ביקכ ס'ג ןגיסליו וכ
 ובוומ ןכס) רמלנד סיפ ןיס סמ סומ ןי6 רמ6 ואור ףלש
 .סוככקעו סוטסנ 1כ טיס ורוימ כס ף6 סיככקעו סופסנ וכ םומ
 וכ ןוס סינכפו סימעד 5קוידג סומ וכ ןופד נד ג'ו (ם"ממ)
 וג ןיס סיקוומ יככד רסס 50 :ןמוסנ 6כ 656 סוכ מ'נמד
 םו סיכרקעו סיטסנד .ןווכ ל"8%"/%'קו וכ וסוכי)טס ס'פ5ו
 סוככקעסו סיטסנס וסותומיק 050 סי ןכוסכ ם5ס כ"6 וג

 גיפ6 וכ ןיסט סיסוכס | ויסש 555 סופ ועדו 6 ססש ;" =
 סנס ופרט ןויכ ותו רוכמל וטכ ךו6 כ'ל5ד סיכלקעו סוסהנ
 : ס"60 ,ותו6 .ומיפכ 651 וקיוס 60 ס"כקס 3 סספמ

 סיח = 16 50 .פ'לגכ ם : סנוזג ךומ) .וסמ רפת 6 ל:6
 : וקוככ) ךוכנט סד ןסכ ןיסו לוכס 96 וסוכונטס 60 דושו
 יפו וכלמיו רוכס ןמ ףסוי 05 ולעיו וכטמוו כוקכדמ קויד לע
 2 סוס 59 ןוידע 601 ורכומ) סופסכ ויס ךפוס סונוחמס ויס

 ט'ע שוריפ
 קּוסָּפ רעד טאָה ןִגעוְנ טסעְוו ןופ טָבייִרְש יישר

 ןזייוו וצ ןגארמג ןָּבאָה אייז סאו טֶלעַמְשְנ סורא
 סַע עעָטאָח םיקירצ איר ןופ רַכְש ןִּפַמ םעָד

 יישר

 יקכסמב ס'פיזוטוכפס6 ומסו בסע םכס וטביפ וניסוכרו
 <ומונלפל ע ןופמ-סמ . עצב המ (וכ) : (ם ףד) סדנ
 : .וססמ 5 פ8 סילכו ,.ומד תא וניסכו
 כו סינמ ויכקו .ועמשיו (זכ)
 ססענ .ןיכ6 35 כקעי עמטיו ןוגכו .סז .ןונכ  סולכד
 ועמשוו ןונכ ןוולס פעומס סיסכ לכו לכקכ לנלקמ עמשנו
 עפשי\ סעמוט סקבכו ןנכ ךלססמ סיסל6 'ס ל יק 5
 .פעמבו ועמסו סנכופמ ןלוכ םוכולס ם5 יקעמס ?סכ0כי
 .םינידמ םישנא ורבעיו (סכ) : ימדק עימס עמפו
 סימפפכ .רכמגט כופכס ךעידוסו םלמ6 לייט [יס וז
 . טסוככמיולוכס ןמ ףסויפס כקעי מכ .ןכשמיו : סככס
 + סיכלמל סימודמסו סיניזמל סונלעמםיסו סיסטמםיל צ
 .סעידי 3 בוכס ןמ וקו5 וכפמ סונידמס יסד דועו ססל

 מע שוריפ

 : םלכק סוסס סעימכ

 = + הָתיִס ןייז ןלוה רפ ןלעו ריִמ רֶמּולְּב טּולְב ןיי
 רַמאַל נוא םיִלאָעְמָשִיִל ּנְרְכמְְ ןויָב מאל וכל ₪

 יִחְה לא םיִלאְַמ איִד אּוצ ןפוק ראַפ םיִא
 . ל םיִא ףוא ןייז טי 'לאָ דנעָה עָרעַזנּוא נוא וג ןנאְרְמ | ןלאז ייז םייַבְרִע איִד ןּופ רד רֶד טיִנ זיא =

 .רַעְדּורְּב רעזנוא ךאד זיִא רע ןעְר ואיח וְשִב וניִֶא סאו ןכאז עָרָדְנַא נּוא ףךעָּפ ראָנ | ןָאז ערד
 :עָעי ֶּבאָה |. ימה שיולפ וא טוב רַעָזְנּוא יז טאָה ףסוי אוצ .גוא חי ,מכנילשא'באר
 ; טיפ ורגתו (הכ) : ריי עָנייז ןמונ ראפ רֶריִרַּב : חיר ןטּוג ןייִ ָקאַה סאו םיִמְשְ ןעונג ממ
 .ןידמ ג ןנאמ ןתפג ןָנעַז סע גוא .םיִדחוס םיִנָדִמ טֶלַעְנַא ראַפ מַאְוָו וניִחֶא תֶא גור כ עַצָב ח9ַ (וכ

 גו , טבייִרְש ישר . םירָמוכ 2" ראָפ ןשִמ ריִמ זַא ןעָמּוק סורא זָנוא טעְמ |



=> 

 39 נק יי בשיו ול תושארב -%

 | ספ םירשעְּב םילאעמשיל *

 .בשיו פי :המירצמ ףסוידתש ואיביו בה טכ * מ
 תי עזבו אָּבְגִּ = פקיְרא הָגהְו רובהילא ןבואר הל יס

 בשיו * : ויִדְגְּבתֶא ערקו רבב ה בסול :יהשובל
 ינו ּונָניִא דליה רמאיו ויחָאְ"ְלַא ו

 תנְתָּכ"תֶא וח יקי אל ; : אָב"יִנֶא הָנִא ְק - אל : יִתֶא
 פסוי

 ם'בשר שוריפ םירוטה לעב
 :םינידמל וויצ םהש רמול ךירצ ןכ םא והורכמ ויחא יכ | . ףסכ סילטעכ : ףסוימ ומעט ספ וסימכימ פכפנש וסימלי 6
 : םילאעמשיל והורכמ כ"חאו רובה ןמ וכשיסל םירחוס סיטפס 'ככ .וסזככמו סלימ .סיפ)ס יגס לקסמ ויכ6 ₪ ףיסוסש
 :רונה לא יתאב המל .אב ינא הנא (ל) סיעלפ 5 סס דכע ימד 9"ד .סיפ טס ' ינט דמ6 לכ5 טיגסש
 "למ5ט . 52 יגפ טכ5 יכלו () : סיטלס סיכספ 'כ ןכ דט 'ס ןכמ ךכפ ןקט 6'ד . שלט וכ לונמ | וככנוס רתש2 וסוככמט סטו

 םימכח יתפ ש ישר 4

 רט סכיס6 ףסוו יג5 בוקכד סו י5מ .כ"5 וקופ ולכמו סיקס ל = סב סיס 6ל ופליכמנו . ןבואר בשיו (טכ)
 2 ספל דונו 2% ורכפ 9 סס 0 סנס יפו ספל ל כ סיס קוסע ס"ד .ווכ5 5 ק סמשלו ךליל פוט

 6 וסו5 ןככמ 85 5סו סי)סעמסו 4 2 כתכמ בינ בס
 סיפ6עפסוו סו)5טמשינ וסוככפ ססו כקעו ינכ לע י5ק וכספוו בא הנא (>) : ווכס יפוני לכנכס לע ופינפקכו

 יתרס6 סמופ ססע סינדמ) ןתופ וככמ 5 סינודמ) וסוככמ = סי)5טמסיד  י"סר) )'גמ .סוטקס) ןיפו . סינודמ)
 פיכזס ףסוי תלוכמ ןונע) כ"ע5 סירסוכ סונידמ סוטנ5 וככעיו כותכס | רוכוס מ'גמל כ"6ד ןידמ פסו ןדמ 61 כיקכדכ
 םינדפו סונודמב בפכ ס"כס 36 . לנג 4 ! לפיטופ) סונדמו סינדמ> סונידע] סונודמכ 1תופ ןככמ סו)6טממוס בוקס

 סינידמס | וטוספ יס) םייפ ןפכו טד לס יִפ) ןנווכ סוכסוכ ימג  ליכוס סיכפ קנוקכ יכג ל'פ)| 800
 וידע 336 קוכר סיפטפ רכמנט פ'ע6 2 סונ6עמכוס דיפ 'וגו רפיעופ וסנקיו קוכפמ ספק לכ5 סייסו סס "6 סילמומ]
 7 סיס 6) ספסכ ?ע רסוי םויכ קר סי)פעמטוס דוכ דוע סיכ סז הכמו ודעכ ונכנב ספסכ ריסמ סינ6טמבו) ןנסנ 3
 יפכ ןכו ןכ טרפ) י"כר קיקדד לס קל : : ל'נ . לקו סינפטמסוס דיכ ןוידע רפסנ 0% סכמו סינידמ )₪ 525 - סונפטמפו
 םיטקכמ ןיח6כ עדי 2 ךנול ו 55 ליס תוטרס רכד) יס יסד עי, ויקסעל ול ךלס 65כד 'וכו וקסכ סיס קוסע ₪'7
 :כטוו וסמ כ'5 סטקו "וכ| ופוו עוגסכ ךככ סטפ רכדלס ל 6 וקופ .וקימוס וג ךויסכ רי 6 סמלו ףסוי 5 םיעס)
 עיגסס פ'ל ףסוי לוכסכ 4 סוי דע ןיפמסל "וס כ'לד ןכפו ₪ דכל ןולה5 סעמו סכוסס 5 5" פ'ל כו ל"נןכ
 יכדרמ בטוו וכדכמ יכג .למפגו רוכס 96 ןכוסכ כשיו 5כ0 כיקכדמ קייד ך = : ל"םרסמ ןיסמס) לוכי סיס 6)ו 'ןכו ומוי
 :כ'מ6ד סכוכמ תעסב סיס 6₪) ס"מ סענ5כ ונויס סכוכס סשער לסד . ה . ןפכ כ"ס תינעתכו קפכ )03 ספ ךנמס כעס לח
 5מנ סדוס רמת סקעמ לע סדוסי סדוסט ןויכ .סדוסיל תלו 'יפ סכככס "תלו 'פכ  %סד .ודדר5 .סירסוס י'פכ .ורכד ויס

 ט'ע שוריפ טע שוריפ
 ּויִא ןֶבּואְר טָּבייִרָש יישר .רֶריילְק עָעיז ןָסיִר אוצ  עידומ ריִמ זיֶא קוס רֶד נּוא אייִטְרַפ רַעָדְנַא ןיַא
 םיִטָבש יד םּוראוָו ןפוק רפ םַעְד אייִּב ןעְְג שיִנ יש לאָמ עָכיִלטע ראו טְפוק רַפ זיַא רע וא
 םַעָר נוא םסייונ גאָמ בקַעָי ןעוננ שמשמ ןּבאָה גוא ןָנוצִנ ףורַא אייז ןְּבאָָה רובה ןמ ףסוי תא ולעמ
 עו זיא טפוק ראפ ףסוי טאָה ןעָמ סאְוו גאָט יי בּורָנ םעָד ןופ ףסוי טְכאַרְּבַג ףורַא ןְּבאָה
 םַעָד .ןייז שמשמ ןיינ אוצ ןבּוא ןופ גאָט רֶד טֶפוק רַפ ןּבאָה נוא יס םיִרַָעְבםיִלאְָמָשַיל ףסוי תַא
 רַעָריוַו ןֶבּואר ף טה ויִחֶא ו גש (ל : רַעָטאּכ עָנרָבְלִז גיִצְנאוָצ רפ םילאעמְשי אָד אּוצ סו

 דד-

 רַמולְב מל וא לע ןיהָא אוו יב נא הפ יא - הַָצְמ ףפיי תָּ ואיבו םורָצִמ ןיוק שוק ה וא
 .ןופ רעב םעד ןופ ןפולטנא דא לע ןיִהָא או + םֶיצִמ ןייק ףסוי טֶכאַרְּבנ ןיֶּבאָה איז /
 | < יז באה רמי" תת תֶא יחקיו (אל) :רַעָמאָּפ ןיימ  רָדִיוו ךיז טָה מ נא רוב לָא בוא כץ (טכ) |

 = שגאָזְנ טאָה גוא ראו רָדיִרְּב עָניַז אוצ טרעקנ ראפ םיִא ןּבאָה םיִלאָעְמְשַי איִד וא תיעָבְטַמ
 = וא יאפ אָר טיִנ יָא ףַסוי דנוק אר טנא רה ןָבאָה םיִנִָכ איִד וא םיִנִרִמ אי אוצ טפוק |

 - בוא יש רצ ושהה ףסוי ןופ לֶרמעָה סאְר ןמּונְ
 : רש --- 3% ךטלאשנ ןֶּבאַה



0 

 . רַמָאְו ּהעַדְומְּתְשָאְ 2
 | אָתַיַה : יִרְבְד אָנוְ : כי תרמ ףרט והתלַכא הער

 טקסט -* סטפ ג רכס . חל ןיכרפ 86 ולכטיו . מפ סיחכו ריפפ וטו א'ןך- 1

 "| םירוטה לע ה ם'בשר שוריפ :

 : . םיזע .ריעש (99) :פכס לס ולעלמ ש םככ6 סנס | סענלכ סטע ס)חתץ 596 סכוטפ סטעו סס)כ סטעפ לע קול<
 ָ | כ סממ סז . תנתכה : סד6 לפ) סמוד ומד = !נגו6 דנוסס ינפמ .יכו כ'ללד ₪ | : פיססרסכ ססע ל"(

 סיספ תנסכ ףסוי סנסכ ןונכ שכס5.  סכיס) = סקובד = 27 ל" טס ו סוקפ רל ₪ ₪ 5 ב -
 דניסט כמ+מ ק"ס לקוימ ינסו כ'5 ומקבל לכ 16 סנ 2
 .ינב תנתכ רמאיו (גל) : :תנתכ דוקנ דכ קנפכ כס ת/ : םכ 5 סנ51 %26 תכ5 ונפמ וככל ךוכ5 ינ6 ונניס 4

/ 

: . 

 תולגפ סלוכ סוס 52 ס"כקסו ךופככ = =

1 

 תַנְתָּכ

 םיחלושה יט יה אלש םדא ינב ידי לע . וחלשיו (בל)
 : ונאצמ תאז ורמאש אלא

 םימכח יתפש

 כ'הה א : ןכומ ול ןיפ וז סיס םלוזכ יכ רק 6רקמ 5ןס
 סוהס עדו לנמ ק"עו ףסוי ףכוט ףוכפט 6 ד 5
 תלכופ סוס 5) יפדוכ ב : וסוגכס סיטסל 5מ)ד וסקפלע סע
 5דמ םוככד סמכ ינפמ ססמע סוכסמ סיס ופלפכ 536 ךכג -

 0 ₪ כקעו עדוו סיס '6ד ךטרו סיס" רג וכ סיוקהיכ ידכ =

 . סנועכס ןוממ לכ3 ףסוו 6 סדופ סיס וכ סוכנמ) דכוה

 בשיו מת תישארב

 ולב םיִזע ריעָש ּוטָחשיִו ףסוי
 -תֶא וחלשיו כל :םֶּדְּב תֶנתָּכַהזתַא

 םהיִבָא"ְלֶא ואיִכַיו םיספַה
 אָנירֶּכַה ונאצִמ תאז ורָמאיו
 : אליס אוָה ָךְנּ תָנָתְּבַה
 היח יִנָּב תַנְתָּכ רָמאיִו הריּכָט >

 .םסויד אָנּוהּכ

 ויתיאו - יפפד

 | לב אנותכה ןטְּ

 :מ ה סלוקככ יפ6נק .כמ6י\ יכ 636 ןומכסס סנפי 3
 = פמסוקס ימ) 6ג לכס ךדילו 6כ0 'סמכ 'כ . 6ג לכס (כנ)

 יישר

 טק וכ ספג . והתלכא הער היה : וז פיס ת
 ₪ סמלו א לפיטופ סטס וב סכנסתפ ופוס (ר'כ) טדקס
 סלניפ ייפ לכ ם6 וטלקו ומיכססט יפל ס'כקס ול סלג
 סיס קמלי לכ5 (למוקנס) סספע ב ס'כקסל וקסמו
 ספול "מס ס"כקסו סלגס ךסיס למ6 ימ לוסק עדוי

 .ּולָבְמ יזע רב ריִפָ
 |: : .אָמָדְּב אָּותָּכ תי
 | .אָנּוּ תָי וחלש בל

 "תַול
 ן א ורמְאו ןותובָמ
 | טָרומְַשא אָנְהּבְשַא

 5 אל... 'םא איה

 ו
: 

 = פ'כלו וכו וכפיש ס5כ .ס"כקסו 6) רטי לט וטרז .סנכי 161 סמש 5 קוקמ) סהו6 % ָסיִס כקעי עדוי סוס יסד דועו

 סקופ ונעו סודפעו ל2  סכיזגס סויקפיכ
 :ידכ ססמע סיכסכ ס"כקסס 035 סלגמ סיס ס5כ סקו ךככ םרכומ סיס 5)5 עפמטמ ו

 סנס כ"כ 06 מ"מ ססקו 'ןכ| סנט כ"כ סיככ סומו ךומסכ י"סכיפדכ .ל"יעו .
 סוע סיס סז סולמ 2 סנט כ"כ וכענמ סוס סעלו כפיל ס'נְקַס וג דיגס 53  סמ) .ו'טר) סטקד 165 לוס כסווש -

 סוסיט ויגע רוגגט ספ לטכמ סיסו ל)פקמ כקעו סוכ ס'כקס ו דיגס ס55 סו .כ6 דוביִכ סייק 5)₪ סנס ב'כ דננכ> =
 פו3ג) סופט ויסו 602 ידכ סלמכ ססמע סוכסס ךכ) סו 55 דוככ לטוכט לע 3 סכט) סגכ ס"כקסו סנט כ"כ רע53 |

 עכשנ 'וכו סעוכסכ ןמינס 65 ןכ) קקמ 'פכ י"קריפדכ פלטכמ סנפסס ןיפ עכטנ ס'גקסטכו סעוכמ ופכ 8וס סלמד
 לארשו ילשמ

 הָדּוהְי זָא איה ךִנָּב תֶנותְכַה אָנ רָּכַה ּונאָצְמ תאז ורְמאיע
 פסי ולאו אויז ןֶבְְְנ הָצַע ןייַא דָדיִרְּב איִד םאָה

 ףסוי רָרְורְּב רעייז ןופ אייז ןֶּבאָה טכענק ןייא ראפ ןָפּוק ראפ <
 ןיכאְטש אוצ סע ןֶבאָה גוא לֶדְמְַה ענעְדִיַז סאָד ןֶמּונְנ פאַרֶא =

 ןייִמ לֶדָמעָה סאַד ןֶבאָה איז נוא עֶלעקיִצַא םָלּוקָנ ןָּבאָה וא = =

 טאָה הָדְוהְי . (אָג רָּכַה ₪ :

 בקַעְי רָמאָּפ םּוצ טכאַרְבִנ סַע ןְּבאַה גוא טולּב םעָד ןיָא טקנּוטנ

 יצ טק רה ןנונ רי כה לה פא אז יא מאה 6
 איז ןֶּבאַָה םיִא נוא ףסוי ןוז ןייד ןופ לֶדֶמעַה סאָד ּויָא םאָב
 פאָה טאג שָרְדְמ רָד טנא . טכענק ןייַא ראפ טפוק ראָפ
 ןייָא .טיִמ רָמאָפ ןייד פרא פָא םֶסאַָה הָרְוהְי אוד נא
 רּונש קיד א רעש בא אָנ רָּכַהְ נא ג טֶסאַה נּוא יקי

 טעו איז נוא עלק םימ ןראנ .- דוא ריד טעו
 מ רע ןיז אייווצ מאַהְנ םא

 קה ייקנ טאָה אי בי יט - טאָה תב ןעא |

 ט'ע שוריפ
 לֶרָמַעָה סאְד טקְנּוטְו ןייט ןֶּבאָה נא םדב תַנְכַה

 ולב מוג איז ןבאה םּורְד נש טּולְּב םִעָר יא
 שולב םַעְר וצ ףייִלְנ זיִא סע םוראוו גיִצ ןייא ןופ
 נא םיִקְפַה חָנוהְּכ תֶא יחיו (בל) : שמְנִעָמ ןייַא ןופ
 זֶדייז פא ןָכאָטַש אוצ רֶדָא טקישנ ןּבאָה אייז
 אוצ טְכאַרְבִנ ןיִּבאָה נּוא םֶהיִבַא לא ואיביו לֶךָמעָה
 מְגאְזְג ןֶּבאִה בוא ּונאָצְמ תאו ירמאיו רַעָמאָפ רע
 ןוט ןאק רֶד אַ רָכס ןָנופנ רימ ןֶּבאַה לֶרַמַעָה אר
 - ץיד ןופ לרְמעָה סֶד ויִא םַע בזא אוה דָנִּב תָניתְכַה
 טה ד גא הרי ל : טיָנ בזא נא אל סָא ןוז

 יויו לר ייל קל יה
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 1- רסאו יהושוב
 לָּבָאְתֶאְ ּהָצְר
 :ןינ אינס ןימזי ּהָה 7
 לכו יִהונְּב לכ ומקו הל
 הב

 ןימּוחנת אָלְבְְל ביר
 תו תוחא ירא מ

 "ירב :
 לא דרא אלא םחנא אל .דרא 'כ (הל)

 , יישר
 טכיפעמ .ג סנב ב'כ . םיבר םימי (ד75) : וכ תולנפ
 ענט ן3 ףסוי כ כמסכס סיכ:ממ כקעו דכיס דע ונממ
 סערפ ינפל ודמעב סיס סנכ סיטלט ןבו 'וג\ סנט סלטע
 סירפמכ קטי ס55כ כערס .סוקנפו 6 ינס עבמו

 דונכ ד בקו סויק 892 סנט כ'כ דננכ סנס בכ
 ל לו ןכל .יככ סיסמ סנס "כ (זט סלונמ) סלו 6

 יטדמ סקסו םוכסכ 5ס\ סנש ש תיכמ .וכופ3 ךלדב
 0 ךפיככ סנש סילסע 5 סז ככ רמ6ש וסזו 30 םיפכ
 . ויתנב לכו (סל) : ןדננכ תוקל) יפוסו ןס ינפ ןס
 טכס לכ סע ודל סומוסס םויסס כמוס .סדוסו וככ
 6 ,ויס וימטנכ כמוס .סיפסכ יִכְכ . סולסנו ה טנשו

-% 

 לבא ינב

 : ומכ וסלכלו .וככ ונסקל 80קלמ .עכמנ סד6 ןיסט ויקולכ ויפונכ לכו ומ
 ט'ע שוריפ

 םע ףפוי ףריס ףורפ ןְְַנְנ ףוא םיִא טה הוה עטי
 יְִמַש בקי ערק \דל) : ףסוי טקוצ רֶפ ןרָאו) וא
 קש סָשָיַו רָדייִלְק עָנייז ןסיר אוצ טאָה בקע נוא

 ורנעל עָנייז רבא קאז ןייא ןאָטג טה גוא ּינְְמּב
 סי ןוז ןיוז ףוא טרעורטנ טאַה נא וב לע לבא
 ימה ריִתונְּב לכ יב לָכ ומוקיו יהל ; געָט לי םיִבַב

 נוא ןיִז עָנייִז עֶלֶא ןֶנאָטְשִג ףוא ןָנעָז איז בוא
 סְַנְתַהָל ןאְמנ םיצ ןטסיירמ וצ רטכעַמ עני עלא
 םוראו ןטְסייִרְט ןזאְל טֶלאְוונ טיִנ יז רע טאָה
 ןכלעא< ףוא ] ןיִמּוהְנַת "לבקמ טיִנּיִא שְנעַמ ץייצ
 ןֶּבְראְטְשְג זיִא רע טֶנייִמ ןעָמ נּוא טָּבַעְל רע סמ
 3 לאז סע א ןֶראוָג רזגנ זיא תַמ ןייא ףוא ןע
 ןייא ףוא טיִנ רָּבֶא ןצְראה םַעְד ןופ ןרעו ןסעָג

 דֶרֶא יִכ טֶגאָזְנ טָה רע נוא רֶמאִמ שנעַמ ןגיִד
 טייקרעור כ לכ ןוז ןיימ ףרוד ןררננ לעוד יא

 ןנְסייִרְמ טיִנ ףיִמ לעְוו ךיִא רָמולָּ בּורְג ןיִא
 שרֶדָמ רַעָר .גוא . ןּבעְל לע
 רֶד םּוראוו ֶגֶהיִג םעָד ןעָמ ימי

 ןופ ריִמ אַּב יראו טרפנעג

 ם'בשר שוריפ

 .ןפְראטְש .שינ טענו סע ד

 2 ל

 , קשסשיו יחלמש : לכעו ערקו דל
 םימי נביל לבתה וינתַמְּב

 להו ליג לילש 1 ומקיו דל ָי : םיּכר |
 טחנתהְל ןאָמִיַו .ומָחַנְל .ויתנְּב הפ

 לָבָא :יִנְּבי"לֶא ררָאדְיִּכ רמאיו
 הלאש .

 יפלו . תבזרמ ןמז רמולכ . ויבא ותוא ךביו : הלואש

 םימכח יתפש
 ומכ סוס סכמס נ"ס ךכ לע סנפקכ וככו 5לע ודכ סניסזכ
 רוס ק"ירסמ כפכ (י"סנ) 2 : ססמע סיכסס ךכ) סעוככ
 ידכ וטוטפל כוכק ןניסט פ'ע6 .סז 6יככ) ככס ךללוסד ו')
 כקעול ספוג 50| סכמס סע ס'כקס סיכסס סמ) סעט ןפיל
 ספל ק'פו ד : כ'ע סנט כ'כ רעטנס) כקו לט .רזננט -

 ספת הקימו סס) ךניל 19 1ןו9 סקככו קחלי 5סו ךכ לע ש
 סיס סתעד יכ "יט .סוד)וק לג ייקכ וגיככ "ותו ('7)
 סיפוי תמסע לקרכ ויניע ןתנ 5וס לכ6 דומ רוזמוו סס) קיט
 סיס ססקט ןמזס לכ כ'לו )םככ סינט '[ ךדכע6 רפלו
 וימל סע סדפמט סמופפס כ 5 לכ לכ ה + ונונכ
 ןמ ותומ5 קכ ינכלד ס5ס ןמ לכו 250 ןמ ותומ5 סתוסו

 סדפ ןיש (כ'כ) . םחנתהל ןאמיו
 לארשי ילשמ

 .רַמַּת בייוו פֶרְדּורְב ןייז ןמּונג ןנוא טאה ןֶּבְראַטשִנ זיא רע

 ןייא ןצְל ןֶבילְּבִנ רמת זיִא ןַּבְראָטָשְג ךוא ןניא ויָא םְד ךאָנ
 טאה ףאש איִד ןרעָש ןָנְנאָנִג הדוהי זיא םויָה יִהָיְו , הָנמְלא
 קו ל ד וע 6 9 1 0 7 דד (-

 עמ טָליִקיוו ראפ ָךיָז טאָה גוא געוו םעָד ףוא טצעזג רמת יז

 רע טאה ןהעו רד איז טאה הדּוהי איוו ןנעק רד םינ איז לאז
 ., ד 5 וע . ד ד 1 , 7 1 צ ". ₪ ד

 ד 2 1 צ + ו'ד . 57 דוט . ַםאָח ריד אּוצ ןמּיק לעוו ָךיִא ןא ָךיָד טייִרְג םֶנאָזְג ריָא אוצ

 7 לע ךיא טאג רע טאָה ןבעג ריִמ וטסעוו סאָו טֶיַעְרפְג רמת
 םאָה ןוכשמ ןייא ריִמ ביג רָמָּת טנא ילעקיצ ןייא ןקיש ריד

 זיִא איז נאא ןָמּוקְנ ריִא ּוצ ויֶא נוא ןיכשמ ןייא ןָּבעְגְנ ריֶא -

 ילעקיצ סד טקיִשג ריִא הדוהי טה םעד ךאנ ןֶראַוְוְג תֶרָבּועַמ
 קא 0 ב ל 4 ד + ד ל 4 :

 .ןנופנ םיִנ איז םילש רד טאה ןוכשמ םאד ןמענ פא לאז רע
 < 4 . לצי ₪0 ד 1 ד 0% ּד ד 2

 אי זַא ןֶקעָו רֶד טאָמְש ריא ןופ ןשפנעמ אי באָה םיייָה יהינ
 = .דונש ןויז זא הָדְוהְי אוצ ןעוינ עידומ איז ןבאָה . תֶרָבּועְמ יָא
 .םנאזנ הדוהי טאַה תרָבועמ זיא איז נוא ןזעווג הנומ טה רמת
 7" ד - ד *צ , יי . < 5 שייב ד ד'ז

 . שש + + . . צ ו: - . ד,ו"צ בוא ןמּכ תֶַבַא ןעווג זיא איז םגראוו ןנערב ראפ איז לאו ןעמ

 איו םאה ןעמ יא . הפירש ריא טמוק הנזמ יא ןהכ תַבִא א
 ד 1" + "': . 1 ל-1 . . 2

 / % 2 : שד = ןשי 5 ןיכשמ םאד ןמּונג סורא איז םאה ןנערב ראפ אוצ ןמוגג סורא

 ןופ זיא פאד יכשמ סמעוו ןעק רד אנ רָּכַה; םגאזנ טאַה נוא
 א 1- ד- ול -. . , .צ ד + ה גן ז* ד

 , דד טֶנאָז ְךאָנ ןעוננ .הדומ הרוהי טאָה תֶרָּבועמ ךיִא ןיִּב םעָד
 .ַּחישָמ ןמוק סורא ףרארב רַמָּת םיִמ הרגה ןופ וא שָרְדַמ רֶד
 שמ כמ ץיק טֶרְרינְב םאָה פףםוי וא "המיר דֶרּוה לפיו

 זיק מק טפְראְַג טאָה בקעו שררמ רַד טגאנ < םינידמ אי
 . םאָנ סאו ןייז םייקמ לא דע יִדָּכ ןסייק טיִמ -- סר

 .םנאזנ טאה טאנ ראנ . םהרֶבַא אוצ םנאזנ אּוצ טאה-
 6: ד ד ד שנ ה 2 צע" 0%?
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 ל תישארב 496

 ויכָא ותא ָךָבּו הָלֶאְש =
 "לא ותא ּרְכִמ םינדפהו * =

 רש העְרַפְיִרְפ רפיטופל םיִרצִמ

 אריו 1 .כק ןירדסנס גי טפוס עב יסיו את .

 עדוי היה יכ ףא קחצי ויבא םימכח ושרד רתוימ אוהש

 . םירצמ ינידמ לא . ותוא ורכמ םינהמהו (ול) : גרהנ אלש

 םימבכח יתפש
 סיס 65 נקעי וכו פוקקס) יתעמש ן : סוכע יוס 6 כס
 כ'5ו פמ סוסס רוכסו זקס לע ןימוהנה ןילכקמ ןו6כ טְדּוי
 5סד כ"ו ימ 5וסט עדוו סוס 60 (סוי )ע !כסקפ סיס סמל

 לכד מ 5וסט רוכסו יחס לע ןימוחנק ןוככקמ ןיפד 3":ם5ם 0
 ןמ חכטנ תמסכ 5וכ סרוזגד ןויכ כקעיפ 606 ודע) 6 סז 6
 ןילכקמ ןיסד מ'ס לכק 5 כקעוו ויכע ןימוהנק .ןונכקמו כנס 6%

 ל"טכספו .סז עדו 53 -כקעוד "סו "וכו יתס לע .ןימוחנק
 ומנפ רטנמ 5וסס עדוי | וניש .ןמלע תפ .רטגמ סד6סכ "ות
 : סולכ) גטס ןנו5 סוס רע:ס לכט לוגס לוסש יפדמ רתוי
 ךימיכסו ומכ 19 15/3556 וטרפל קדנו )₪ ונכ רוכעב 'ופ ז
 יתוככמכ 'ופ זך :'ס יג6 ןילמ רמו ומכו .ללגמ 1י96 ךנס
 ןו6 וכ רכקכ 96 סיס5ט 6)ו ככק5מ דע וכ סווקתת תאז <
 תומכ 'ומ '6/6וס סופט יכ זמ : סקמט 591 סוקי ₪ סש
 כ'י סנסוגכ סד6ס ןיד יכ 5וס סעטס (₪'ג) , סנסיגפ סוס
 וסט סנטס יטדס כ'ו דגנכ ססט סימויק וונכ לכ 061 םדוח
 69ד )'קד * : וכ עכוט סנסוגס  ןיפ 1 סנסינכ סד6ס ןיד
 לכו וינכ לכ לוע> גופכמ ומכ וקו ךכו\ 836 כוקכ) )"יס
 לכפפוו .כמ6נ 691 ךכוו רמלנ סמ) ק'עו . ומקנ) ויקונכ
 ןכתי 63 קחני יכגו קסני סז פ'ועו וגב לע לכ6קיו )וע) ם"מכ

 : כקעיפ .םוכגל 692 קר ומולהס 5לב יפ) מלט
 לארשי ילשמ

 ָךיִא .ראָנ ןויזַב טיִמ םָיִרְצִמ ןייק ןייִנ רע לאָז דּוכְּב ןיימ זיא
 ממ | ן] סיִרָצַמ ןייק ןמ 1 וי יש אָליִמְמ ןוש טעוו םירצמ ןייק ןמוק לאז ףסוי וא ןייז בָבְסִמ לע =

 ףסוי אוצ ןָבאָה רְיְִב איד לייונ גוא םִירְצַמ ןייק ןַמּוק בקע |
 לאָז דָדִיִרְּב איִד רוד א עווג בָבְסְמ טאָנ טאָה טאַהְנ דָניִפ

 ראפ הָדּוהְי םיִא טאָה רקיע רֶד גוא םִירְצַמ ןייק ןֶמּוק ףסוי

 הל ןייש ןאְָנ טאָה הְָהְי א ןֶאָז ןָמ ה אלי . םפק
 רָּבַא טכענק ןייַא ראָפ רדורב ןייז ספוק ראפ םאה רע םאוו
 צד 1 י': - - ויש 5 1 5 ד צ .

 טאג םיִא טאה טאג ןופ ןוצר םעד ןאַמְנ הָדּוהְי טאַה תַמָאִב
 ד 2 ד ד ד - צה ל ייצ 6 צחו*+> ה :

 ןמוק סירא םיִא ןופ לאָז סע ּונייַה רכָש ןייז ןלאָצְּב םֶלאְיְג =
 + 2 . ד 7. 8 0% |

 ןופ ןוצְר רַד ןֶראָנוְג ןאָטְנ זיא םיִא ךרוד סאו םעָד ראפ ַָחיִאָּפ
 רוב רב םיִנ ןוצֶר סמאָנ ןאָטְנ טאָה הָדּוהְי לייוו ראָג .םאָב 5

 ראפ לאָז רעַדּורְּב יא ז כר םיִנ יא ןיָשְְנַמ ראפ םּוראוה
 םיִא טאָה םורֶ . טֶכעָנִמ יא ראפ רָּוְּ ןָדְנַא סל

 סּורָא םיָא ןופ לאָו סע . דובָּכ ךְרְרָּב טיִנ ךוא 6

 < יבשף

 תַעּב יהיו א כ יעיגו 5 :םיִחְּבְמַה \

 םיו ויחא תאמ הדוחי דְריו איהה

 םיבשרה שוריפ

 +7 ובא ּהָתִי אָכְבּו
 ִּתָי וניּכז יִאְניִדִמּו ול
 אָּבְררֶפיִמּופלםִיִבְצִמְל
 + אָילומק בר העְרַּפְד
 - איקה אָנְעְּב חה א
 תַוָלַמ הֶדּוהְי תַחְנּ

 - אָרְבִנ דעאָטְסּו יִחוחַא

 ימה
 .אזחו

 < םה דחא םילאעמשיו ןדמו ויח םיחא םילאעמשיו ןירמו ןדמ
 ..ףחורכמ (םינידמ) םינדמ יכ רמוא אוה ךכל טשפה יפל

 \ : / יישר

 = סלזננ סמס לעש ן םמכ .רוכסו יקס לע ןימומכס לכקמ
 = .ינב לא דרא : יסס לע לו כלס ןמ קכתכיפ סליזג
 .(סכ כ'םל לע ןוסלב ןיטמסמ 56- סכלסו ינכ לע ומכ 1
 = ןוכ6 סקלס .ל0 (ד ס'ש) סיפדס .םיכ 50 לולמ 6
 ..תלאש לבא |: סעיפ\ סיעס תומ- ל9) סיס)6ס
 לכ .סקנסס סל\ רכקפ .יטכסב סוס רכק ןוםל וטןקפכ
 = ופמ ידינ רוסמ .סיס סז .ןפיס סנסננ וכרדמו .ה ימי
 פ6 קטכומ יימכ יככמ דח6 סומו 55 ספ סכוכנס
 .קפני . ויבא ותא ךביו : סנסיִג סלוכ יליספ ט
 .לבפפמ סיס 65 לכ6 כקעי לם וסכ5 ינפמ סכוכ סיס
 .יפסוט . םיחבטה (9) : יס קוסט עדוי סיסש י
 ספ , איתה תעב יהיו (6) : ךלמס כ סומסכ
 ףסוי למ וסטרפב קיספסו | ןסכל וז ססכפ .סכמסנ
 ססיכ6 קכככ וקלסכ ופלודנמ  ויסל וסודיכוסס דמלל
 *יממוכ ונויס וכיטס> םכמפ ול6 וככמל תכמס 05 וכמס
 .:ומע ףסססנ , ימלדע שיא דע :וימס ספמ .םיו :ךל

 6 רעו 6לט ₪2 ס)'ג ס'כקסמ כ"ו 5מטו סו עדו 5נמ כ'5ו יה ףסויכ סיס עדויד לכ6תמ סיס 52 6וסד לכ5קיו כוקכ)
 5לפ ט'כ 'וכו תפו לט עב םירמ קזוי 52 עונו ו .ילטונ וכ ןועוס סלד כ

 1 ט'ע שוריפ

 יא ןיִּב ןִּבעָל ןיימ איב רֶדניק עני ןופ רֶניא
 בוא םִנְהיִנ סאְר ןהעָז טיִנ לעו) ךיִא וא םּוטְּב

 עו ףיא לעָכ ןִּבְראְטְשג ףסיי ןוז ןייִ ויַא טְנייַה
 יא טה רָטאָפ ןייז גוא ייִבָא ותיא כו םָנֶהיִנ פאְר
 יִד וא סמ לֶא ותוא ורק םידְסַהְנ (ול) : טְייונאַּב
 רפיפי* םורצמ ןייק טפוק רֶפ םיִא ןְּבאָה םיִניִרִ
 ןופ רָניִראַּב רֶמָצְלְע רֶד זשרפ פיפ רָפיִמּופ אוצ

 ןופ רָּטְסיִִכ טְכַעַש רָטְצְלִע רָר טיפס יש הערפ
 ןעונג זיא םֶע נא איהה תב יפינ א) : ְךְלָמ םַעָר

 שאה ייִפֶא תא הָד דר סייע רגיִבְלעַד רעַר ןיא
 רפלרפ,שיא דע .ם דָרירְב עָנייז ןופ טרי הָרּוהְ
  ןאמַא זיִּב טנייננ טאה גוא

1 



 ה .אָרָ
 וּהתצ ללעו ּהָבְסְוע

₪: - 2 

 : רע ּהמש תיא
 תַדיִליִו דוע תאי

 תַרְקּו .רָכ ּהָמָש תי
 דוע תפיסואו ה : ןנוא
 תֶי .תֶרָקּו רָּ תדילו

 הוה
 ביוכב

 ג סיתפפ סע ?גיג א" הֶלָש- - המש

 = 5 807 טצק - = .בש חל תישארב | 02

 - 2 שיא"תּב הָדּוהְי םש"ארְיו כ הָח
 : יִלָא אביו הק עוש ומשו

 . -ומְשתַא אָרְקיו מ "דלתו רהתוי רפי
 = ארקתו ןב דלתו דוע רהתו ל :רע
 : >חלתו לוע ףַסַתַו *: ןנוא ומש"תַא
 היחו הלש ומָשדזתא ארלו

 "ביזכב

 םיבשר שוריפ /
 : םשפה יפל םה דחא םהינש יכ המש והודירוה םילאעמשיי
 .ץרא ידבכנ הינענכ ומכ . ארגת ומוגרתכ . ל ₪

 יישר 24
 סיסספ) . ביזכב היה (ס): (ל'כ)8לנסל .ינענב
 קדפמ סקספמ ס"ע .ינ6 לפוסו סוקמס סמ ל
 כוכס | ומכ יל סיסס ווק (תו סימכי) "ל ביז ₪

 .וגעודוסל 05 סמ כ'לפו וימימ וכזכו 05 טס (סכ סימשי
 0 סזכ ןולסזנ כ"ג וינכ כ וס סוממנ 'כ י"שלפ לוע 60סו ס'חו .

 כוקכ .6סד ןכ = קרפ) ₪5 ןפכ 56 :מכ .למ6 ןיכנוסד םונענכ סניפ םכ ספוקד :תונטנכ לפ סכמ סלמס .סמוס :ןןגכ לאיש
 4... .םע .שוריפ " 8 7
 איוו טביב לישר . הָריִ ןעוְ זוא ןעָמאָנ

 הֶשרּב איר ןָשיוְוְצ ןייז קיִסְכַמ השְרּפ איד טָמּוק
 פאְרַא םיִא ןֶּבאָה רֶריִּב יד זַא ןזייוו וצ ףַסוי ןופ
 איִד ןהעַוג ןָּבאָה איז זַא הל ןייז ןופ טרה
 וז ןֶּבאָה דֶריִרְּב איִד . רעָטאָּפ רַעייַז ןופ תּוָצ
 ןפוק רַכ םיִ ןָלאָז ריִמ טְנאָזִנ טסאַָה אוד טְנאָזְג
 ןָטְלאְוו ןרעק רֶדיוְ יא ןלאז רּומ טֶנאָזג ּוטסְלאְו
 שיא תַב הדוהי םש אָרִי (ב) 1 טְרַעְהְג אוצ ךיִ מ

 ןופ רָטְכאָט ןויִא ןֶהַעָזנ הרּוהי ןטראד טאָה רע
 עוש ןַעווג זיא ץֶמאְנ ןייז נא וש וטו ד תוכן

 אוצ זיא נוא ָהֶלִא אב ןָמּונָג איז רע טאָהי
 ןראונ זיִא איָז נוא ב דל רהב (ג) ןעמּוקג 2
 טאָה יִמָש תֶא אָקְקִיו ןוז ןייא ןנּווינ טאַה נוא ןנארִמ
 זיִא איז וא דש רקפ (ד) ! רע ןמאָנ ןייז ןפורנ ₪

 טאָה נוא ןכ דל גיִדָניִנאָרְמ לאָמַא ךא
 ןייז ןָפּורְג איז טאָה ןנוא יבש תֶא .אָרְקְתִו ןוז

 טרעְמְג ךאְנ טֶה יז נוא דל ףספנ (ח) : ןנו
 זה הש מש תֶא רק - ןָּוויג 0 נא

 ןעְננ זיא איז וא הָיָה

 8 רעה =

 : םירהונ ויה ןענכ תונבמ יכ .. המרמ ינואמ ודיב ןענכ

 8 : ןב ול דלונ םשו . הדוהי . ביזכב היהו (ה)

 . םימכח יתפש
 5 7 סוגלפסו . | לפוו סםופמ 5וסש תומפנ גרוס ידי) ןקו5 ?יכו
 ג ומגע וס ספומ יכווקי סוגכוסס לע סנוממ סיסד פ"על ל"ס
 ל'יו , טממ ונענכ 5מ.: י"םר< ל"נפ פ'פו ל : סגלס 0

 6 ססרכפס ו
 3קעו) סופמ

 כמ 6סד ןני6 ס
 סיס קסמי ןכו תונ -
 מ" 6 5 םויגענ 6

 .0 קחנונ 6ומסכ .סלוכ סיס
 ימדוכו ססכ .לסז) 6סיס

 ליעלד ל"יו . םוונענכ ןיפסונ ןוסס

 לארשי ילשמ
 דּוָכ ךֶכְב אלש ןיינ לא ןופ רֶד הש איִד רג ַחישָכ ןמיק
 נּוא ןוז ןויז טֶכאַמְנ הָנתַח טאָה רַשש ןייא לַשְמ ןויא זיא סָע

 גַהְנִמ רֶד ווג זיא ןֶדְמְל ןייָא גוא םֶכָח ןייַא שָנְנ ויָא ןוז רֶד
 תפוח רֶד ןופ גאמ םעְד ןיא לאָז םאָמְש רד ןופ בָר רד א

 . ןָפּור ףוא םיִא לאֶז ןעָמ ּונייה . ּונירומ רֶד טיס ןֶתַח םעָד ןנייִרק
 % ברש ִבָר רד טאָה ינירימ ןופ ליִמיִט םעד טיִמ הָרּות רֶד אּוצ
 איִד ןֶתָח םעָד רובָכָל גוא ריב ןָניִזאַד סעד דוובְּכְל בּתְכִמ ןייַא
 ריש ןייַא ןּביִרָשְג רע םאַה ּוגיִרומ רֶד םּורָא .נּוא ּוניִרמ עָנייש
 םייקסירנ פד ןִנאָטָשג זיִא ריש םעָד ןיִא גיא הָציִלַמ ןייַא םיִמ

 טָה טיִמ רד ראָנ ןֶתֶה םעֶר פיִמ רוָבְג םעְר ןופ דווכָּכ םעָד טיִמ
 ריו ףוא ןביִרָשְג ונירימ איִד טאָה רֶע סאָע ָלעַפָנ .בֶר רֶד

 סאָד טאָה גוא .טֶרימש ראָפ נוא טכעְלש וא ריִפאָּפ סּואיִמ
 ןיוז טיִמ ןֶתָה םעְד ןופ .רָמאָּפ םעד ריִבְג םּוצ .טקיִשנ ריִפאּפ
 של יוּב ךאָנ ןקעז הד ףיִרב םעָד טה רע או תֶרָשַמ
 == < םהימש רַפ נוא סּואימ רעויז א ףיִרְּב רעד איוו דָנעָה איִד נוא
 .ןופ ראנ ןַסאָרְד ראפ רעו ריִבְנ םעָר סאד טאַה .ןקעַלַּכ םיִמ
 = פאה רע םוראו ןֶמּנָג אוצ ףיִרְּב םעָד רֶע טאָה ן ןנעוו טסעֶד
 ב פוא טאָה רע איוו ןנירעצ רֶד בָר םעָר טל יִנ
 :;ָ בכ ןסירְג ןייַא רָּפ סא 1 ןֶקעז רד רע םאָה רב םַעָד

 פאר א ריש .םעְנייש םעד סימ ןֶביִרָשְג םיִא ףיא טאָה בֶר

 - .ביבייווקיא ופנ נוא יביא א וש רַאָנ רָּב 4% רעויז םיִא

 חטר
 םעְר א

 ד ןופ ןינע ל רד םּוראוו ןנירק 0 אג ִבֶר

 ְבאַרְמְג ךינ טאְה רע ראָנ םיִא רַפ ןיש

 םע נה ןאָסִג םיִא טאַה רע איוו וזא



 ""םשיו שרב 4%

 .ד) פופכי 82 ס6 טיפו או

 , ערז ןתנ : ךכב ויה םידיפקמו . ערזח היהי ול אל יכ (ש)
 הנורחא תואב המעטש םיופאלמ תבית לכש . ץטק ףסח
 ףקמב םה ירה תנושאר תואב המעט הל 'כומסש הביתו

 םימכח יתפש
 סמ 55052 מם |: לקו ינענכ סיס םופסמ עמשמ ינטנכ 6
 6רקנ  ןכסד סעטס קוספס טרפמס ןמכ קיתסמ ןנופ סוספ
 ירפס (י'סנ) 1 : קומט סוכר סיס 6) סו| תמה ויק5 ט'ע
 רקנ 6סי .ןכס פ'סו . ט'ע ס'6רסו ן'כמכס וכד לותפכ סק
 69 ךוק6) רו סקס ש'זח ויכ5 לוס פס ופלכ פמס סכ לע

 לארשי ילשמ |
 םיא טמּוק סע איוו וא שָהְר ןייז בָר םעָד ןקיש פָא לאָו רע

 ןייָא ןָטְסְּב םעד ןופ נּוא קל ק קיִמְש ישא ןַמּוגְנ רע ; טה

 טְנייִלַג ףורָא סאָד םאָה וא ךוא לברק גיִצְנאְַצ וא ץֶכאַמָנ

 רָביִא םאָק גּוא ןֶטְריִמְש ראפ ץיא ריִלָמ סנרל ה יא ףוא

 סֶד טאָה נוא סואימא לֶכיִמָשיִט טֶריִמְש ראַפ ןייָא טיִמ טקעָדג
 סיִוראַּב נוא םיקאָנ טייג רע סאו לנוי סּואיִמַא טיִמ טָקיִשֶנ

 ןראווְנ בָר דָד זיא ֶכאַרְּבִג םיִא סאָד טאָה לָנְנוי סאד איוו
 ןַמּונְנ אּוצ סע רע םאה ןנעְוו טסעד ןופ ראָנ סַעְב ןיִא רָעִב | =

 םעָד ןהעָ רֶד רע טאָה ריִלַמ םעְד טקעַדָנ ףוא טאָה רַע איוו =
 רעייז םיִא סאד זיא טל סאָד נוא ץֶכאְַנ .ןייא טיִמ על
 ןיא ןקנק אוצ ןָא סּואיִמ ןעויג סאד זיִא ןֶסורְד ןופ ראָנ ןֶללָפִנ

 ריִבְנ םעָד שיִמ בֶר רָד טְניִנעָיַּב ךיָז םאָה םּורָא געִמ ביל
 סו טיִמ רֶד טְניִמְג ריִא טאָה סאּוו ריִבְג םּוצ בָר רָד טנא

 רי סלי ןָמְריִמְָש ראַפ ןייַא וא קיש ריִמ םאָה ראה ו

 יזא םקישנ ריִמ דא טאָה סאָוְו ראָפ ריִבְג רֶד םיִא םֶָפִנפ

 ףייא ךיִצ ּבאָה םּורְד ריִפאָּב סּואיִמ ןייָא וזָא > ףוא ּונידומ יִמּונַא

 טאג עד טה יא לָשַמָ רֶד . ןאָטָנ ריִמ טאָה ריא איוו מג

 ןמוק ןֶפיא ןרדנא ןויצ םימ לאו ףסוי . ןֶכאָמ ו שנ

 הדוהיה חשו י:ותא ּהָּתְדלַּב ביִזכב
 + רמת ּהָמשי ורוכְּב רעל הָשֶא
 יניעב ער הָדוהְי רוכָּב דע יהיו '
 הָדּוהְירמאְיו":הָוהי והתמיו הוה
 סבו ךַחֶא תַשֶאדלֶא אב ןָנואְל
 עדו מ : ךיחֶאְל ערז םֶקהְ התא

 הָיהְו ערה יהי ול אל יִכ ןנוא |
 תחשו ויחֶא תֶשֶאְחְלֶא אָּבימֶא
 : ומ ערזְןתנ יִתְלְבְ הָצְרא

 םיבשר שוריפ

 יד

 - הדי ביס 0

 ו :הָבְכּב על +
 .- הָוהְו ז + רֶמָּת
 = שיָב :הָדּוהיִד אָרְכּוב
 - .ּהָתיִמַאו + י סדק
 על הָרּוהְי רַמָאַו ח
 ומ תתַא תל לוע
 .אערז םיקאו ּהָתְי סבי
 =ןנוא עו 'מ ! .ּוחָאְל
 ּהמְש לע "אָל ירא
 דָּכהְוהְו אערז ז ירקְתמ
 יִהּוחַא תתא ; תול ליל
 :לע ּהָחְרֶא לָּבַחַמּו
 = אל ליד אעְרא

 אמיקל
 .דפח *רגו םיפא ךרא ןכו ץמק ףמחל ךפהנ ם'ופאלמהו
 . ..םירעה שלש תא לבא .הל השעי אל הלא שלש םאו

 : אוה ם"ופאלמ

2 0% 
 ער :() : סקספ- 'וגו סלט ומט סמקקו יתילכ ר'ככו
 :סוסכ יסנמ וערז םיקסמ ןנוש לכ ופערכ .'ח יניעב
 3 כ ןגופ לם ופפיפ כע לכ ותסימכ וקו6 סג מחו
 : סיפי םוחכיו ככבטסת לם ידכ וב ועכז םיסשמ כע סיס
 | תתשו (ט) :פמס ם'ע ב 5כקי ןכס .ערז םקהו (ס)

 ו % ט'ע .שוריפ
 3 3 נוי םיִא טאָה איז א ותוא הָּדַלְּג רדניק ןָּבאָה
 = ןיָא | ןַמּונְג הֶדּוהְ טה היכְב רַעָל הָשֶא חֶָדּוהְי חקיו (ו)
 ! ןֶמאָנ ריא נוא מ הש רע רוכְּב ןיינ אוצ יונ
 .בוא יי יִגיְִּב ער הָרּהְ רכָב רץ יה ( ;רָמַת ןעָוָנ זי
 -- אנ ו יב עו וא הָרּוהְי ןופ ריב רָ רע
 \ הסאר ₪ : טייִטְג טאג םיִא טאָה י ּוהָתיִמִיַו ןנוא

 - תא לֶא אב ןנוא וצ טְגאָזְג הָרּוהְי טאָה נואל הָנּוהְ
 וא + ּהָתא סָּבַי .בייוָו םֶרְרּורְּב ןייד אוצ םּוק יִחֶא

 <:ףוא בור נא ּיִחְְל רו פקח םָּבַמ = איז = איז

 .אוד סאו ןוז רעָר רָמולְּ רֶרּורְּב ןייַד אּוצ מאז
 :ףוא ןֶרע ןַפּורג טעו וָבאָה רא שמ טסו

 : תַמ םעֶר ןופ ןמאְנ םעַר .טאָה רע נוא מ טו
 .- ול אל יִּכ ןנוא םסוינ



 אָלְמְרַא יִבית 1
 יריד דע יבש תב
 רַמָא יִרָא יִרְב לש
 אוה ףַא תּומָי אמ
 ממ :תלזאו .יהת וא

 תַתיִמּואָיִמְ ואנס /
 הָדּוהְי תַתֶא עּוש ת

 קילו הדְוְי סח
 ל
 םירוטה לעב ל

 :וטפמ עלפכ '5 וקוסכ ויכ6 ₪ סדוסי סע

 ידשר /

 וכ (5י) :(כ'כ) ןוקכמ סכוח סינפכמ שד ,  הו רא
 טלמ ם םקכ  ספומ סיס סוד כמטכל * 'ןגו רמא
 קקזסמ . תומי ןפ רמא כ :ו5 ספוכסנ וקעדכ סיס
 לע לעיו (גי) : ל הי סוכנפ ותומיס וו 9

 טיע שוריפ
 ראָפ טאָה ָ נוא הָצְרִא תָחֶשְנ ביה ו

 א כ טה ותוא סנ תמי אס ש
 הָדּוהְי טה ּוָלַּכ רָתְל 0 /

 1 ד ד ד ז : ד . /

 לש א ןֶבַעְג אז ל רע ןעוג - % ,
 םּוראוָו .ויִחְפְכ אוה םנ תּומָי | פ רַמָא יב בייווא ראפ

 ףוא רע .טעו) רעָמאַמ טאו ּףז - ך
 אז לייוו םּוראו) רֶריִרְּב עְייז אי 1זַא ואש

 ןנראָמש ןֶלאַז ןנאָמ עָרְהיִ זַא תקותומ %
 ןָּבְראָטְשִנ ןָנאַמ אייווצ ריש אייַּב זיא .םַע ן

 נא יִכְא תב בש ןנְנאְָג זיא רָמָּת נוא ,
 : רָעָטאָּפ דוא ןופ זוה םַעְד א מצע ד

 גִעְט יִר םֶר עמ ל טאה סֶעב

 מיו הש 0 רשָאהוהי יניעב עריו' |
 רמתל .הָוהְי רמאיו *: ותאיסנ
 רע" ךיבָאיתיב הנמלאיבש ותָלַּב
 -תומיזפ רַמָא יִכיִנַב הלש לד
 .בשִתַו דָמִּת ךְלֶתוויחאְּכ אוהיסנ
 .תַמְתַו םימיה וברי: היבָא תיּב ר

 םֶחָּנו הֶדּוהְייתְשֶא עושיייתב
 אּוה .ונאצ יזגהדילע .לעו הוה
 הריחו + גי סטופ תכ תפתו . סע תועכי ות סג םעיו . גי סדג 'ס יניענ עריו <"

 ם'בשר שוריפ
 :תיחשמ היהש לע תמ הזכ ןועב יכ םימכח ושרד .ותוא םנ (י)

 םימכה יתפש
 ופלע לפוס קופפסד 9"קד כ :ש"ע סילג 5מס .6כד ךיק6) ספ
 סנפי) ותעדכ סוסס .עמשמ ונכ סמ לדגי דפ :כותכ סנקסמד
 סנס 5 6:0 עטספ "וגו תופי ןפ רמ5 יכ כוקכ כ"ססו סלכ)
 לכחלמס סלעמ 305 5וס סעמ .סנותנ .יסמ יכ יס .דועו וכ

 לארשי ילשמ
 דיפ רעיז םיִא ןָבאַה רֶדיִרְּב איר לייוו ראנ םִיִרָצַמ ןייק
 .ןייז לסבמ טלאְווג ןכאה אייז נוא תימולַה ענייז ןגעוו םאַהְנ
 :ףפוי לאָז אייז ךרוד וא טֶריִפְג טאָג םאה םּורָר תּומולַח עניי
 מאה -רע פאוו  הָרּוהְי ןופ הצע איר ךיז זיא םירצמ ןייק ןמוק

 .' + צ ד ו <" : 5 ;,2

 ימאָנ איב םִירָצַמ ןייק ןפוק ראפ ףסוי לאז עמ וא ןָבְגְנ
 ילאו בקעי ירּכ םירצמ ןיִא ןייז ףראר רע םוראוו ןַלעַפְג רעייז
 + ד | - ד ₪4, ית

 רַעְַז םאָד זיא .ןגוא םֶנישְמננִמ ראפ ראָנ םִיִרְצִמ ןייק ןמיק

 םַעָד טֶראָנְנ פֶא שאה רַע סאּוָו רעָמ ָךאְנ יונ טכעְר טיִנ
 טנאזג םיִא טאָה נוא עלעְקיִצֶא ןופ טּולב םעָר טיִמ רעָמאָּפ
 [ ג 5 ד שו 1 ד 5 5% די

 :םורד ןוז ןייד ןופ יא לֶרְמעַה סאָד בוא ןעק רֶד אָנ רָכַהְו

 :םלאָצַב וזַא ךוא םיִא טאַה וא ] אנ וזא ךיא טאָנ םיִא טאָה
 ירד טאָה רָע לייוו תישמ ןמוק סורא ףראדב הָדּוהְי ןופ לייוו

 צ ד / = יי 5 4 5 ין

 : 2 דצמ ויק ןמוקנ זיא ףס 1 = רַפ ראָנ םירצִמ ןייק ןמּוקְנ זיא ףסוי סאו ןוצר פאג מליִפ
 :ףאז אי וא טריפג םאָג טאה יב ןייא םאָר יא ןשמנמ
 ?ףאו אד מאה "שס טֶנעָמ ראפ םוראוו . ןייזבְב ןייז ךוא לאז

 :םֶלאָ סֶד אנ טג יה .תַמְאַּב ראָנ תּונז איוו הָליִלָ יו פוא
 -יהָדהְ ּוצ םֶגאזג םאג טאָה סאד ןלשוו ןאָסְג יזא לא סע זַא

 ל
 ךייד ךיִד טעו אָנ רֶכַה טְנאָזְנ םיִא טֶּבאָה נוא ילעקיצא

 - טעו א גוא .ילעקיצא ימ ןראנ פא ךוא רֶמָּת רונָש

 ₪9 טאָה ןנאטָש זיִא רָעיִרַפ אונ ָא (אָנ רָכַהי ןנא] ךוא

 : הָרָמ דָגנכ הָרְט טֶלאָצִב טאָנ



 .בשוו ₪ תישארב |

 : 0 .- והער הריח

 ל פח לֶסתַו ד : ונאצ זנֶלהַתְנִמִת הלע
 / 3 נמל סכתו היֶלְעמ הָתּונְמְלַא יִדְגְּב

 ו התַפְּב בָשַתִ ףלעְתתו ףיעצב 1 ישּובל - תַאידעאְ די . : /
 אָפיִעְב \ תאית כ הֶתְנְמּת ףרדילע רשא םינש

 ו ה ךיאל אוהו .הלש לדנידהרּכ התאר 1 תַביִתיו תנקתֶאְו ב מ %
 5 הּוהיַהַאְרְי : :הָשַאָלוְל הָנִחִנ |
 ו ,/

 ּהָל תַבי היִתֶא אָל הבשַח סטופ * ס)יגמ סדוסי סרי .3סקיו 'פו קופ ירת6 '9 רסווס לפס י פע תפפפ אפו א"ר %

 ארב | תֶקְפְנְּכ הָבָשְחְו הָרּוהְי האו ומ > ּותְנאְ :
 םירוטה לעב םיבשר שוריפ /
 סלמ6ט ססלכ6 ןינמכ מ"מכ פ"ס . כט6 סיניט סספכ (די) השאר סכתו (די) : היפוי שיחכתו רבעתה אלש וערא / 4

 ךדישו 620 סכופפכ 'ג . לדג יכ : ססככ6 ערז) קקז6ט ןמל יסי  תינפ התמכ . ףלעתתו : תונמלא ךרד הז ןיאש , ףיעצב .
 ל6כ0 לדג ס)ט לדג יכ ספסלט ליכטכ ר%מ כ6כ0 לדג יכ רע תשרפ לש רעשב . םיניע חתפב : הדוהי הנריכופ אלש- :
 לדנו ךנוס סיסש דוד פיכ קוכלמ סנממ 55' סז תוכזכ) סלט םישרפמהו םש ךרד םיניעל םיארנו םירבוע לכהש םיכרד 6

 יישר םימכח יתפש -

 050 יזחנ לע דתמפ) סמנפס לפיו . רבא יזדרב פיזגו לדגימ לח 3 .סננקיט כספ6 .ךוש .םיננפק) .סקומוסמ 2
 סקוד ינכ סט לדגו יכ דע ם"מ )"כ טקכ ספומ סיס ססוד
 ןפ רמ6 יכ ש"מו סל ופוטס) וקעדכ סיס 0)5 ספו6 סיס
 סכפמו וכו ותעדכ סוס 8) סמל ץ"ע סעע תניקנ 6וס קומי
 י"טרפו לעיו כופכ לועכד ג'עלו :  'וכו פומו ןפ רמ6 יכ
 6מלד )"ו לוע) סז 'ופ 55 סמל כ % סתנמפ סע קוכד לעיוד
 סט ויסע סוקמ כסל סלע רמולכ וו65 יוזונ לע + פק לעמ
 . ךומסכ ביפכדמ 5 פ : לקו ונ65 יוזוג לפ דומע) סועורס

 גטס וס צ :  סלעמ) סו לכווס רככט עפטמד סינפ סססכ | =
 - קוקפל | ךולל ןפכ> סו לכל סו קועטפקפ סכַרַדה =

 סננפתסו וגיכ5 ססככ5 )6 ןככקכ 'יפ ק

 םיע שוריפ :

 ל ןעָנְנאַגְג ףוא זיא רַע נוא לע טֶסייִרְְנ ןֶראָט
 ןופ גְניִרעָש םעְר אייַּב ןייטש לאָז רָע ונאצ יג
 רָבַח ןייז טיִמ רע ימַלּודַעַה ּוהָעַר הָריִחָו אוה ףאָש עָניז

 רֶמָתְל דנוינ גי) + תֶנְמִּת ןייק הָתָנְמִּ ימְלּורעַה הֶריִה
 אּוצ רפאל רַמָּמ אּוצ ןְראווְג טְנאָזנ זיִא סע נוא
 טיינ רעוְוש ןייד הָחְנְמִפ הָלַש ףךיִמָה ןּונ הנה ןנאָז

 : ףאָש עָניַ ןרעָש אאּוצ ונאצ ל תֶנְמִת ןייק ףוא
 עְריִא ןאָטְנ פא יִז טָה היִלְע הָתוְמְלִ יִדְנִב רסָמנ (ךי)

 ריא ןופ סייונ הָנֶמְלַא ןֶנָנאַגְנ זיִא איז סוָו ר

 ןייא טימ 5 ןצ 8 טאָה אז 5 ףּ

 ךיִמח הגה רמאל רמחל דנ*

 : סיניע .תסוקפ סינוע .סתפ ונויסו ךלי ךכד סוי6כ ןנוכפסל
 ק'סכ וכ רמלמ לוסו ונממ .סונכ  דומעס) ודכ ססככ5 .ערזמ טו .ס) ןמדויס

 ו ריִחְו

 (דיסיטפו 7 5וס ןוטטטכו .חתנמת הלוע (גי)
 - ףסס עיספמב ) ספנמס 'וגו ןופמס דכוו
 . ףל עתתו (די) : ןסכמ סל ןידרויו ןסכמ ס5 ןילוע
 חתפב י'בשתו : סב ביכי 5 פ סינפ .סקסכ
 :ךלד לעט .צ סיכרד ססכפכ סיניע ססיספכ . םיניע
 | ססלכס לט ומספכ ומרד וניסוכרו (י סמוס) ססנמס
 יכ התאר יב : ופופכל תופפמ סיניע לכש ק -

 סדוסי 35 ספנט סכיקפס ךכיפ . 'וגו הלש

 ט'ע שוריפ
 גָשּתי ןנעק רעָר טיִנ איִו לאָז ןעָמ יִרְּב םיִנָפ סאָד
 ןנעו) יד אוו טָצִעְזנ ךיז טאָה איז וא םִינצ מ
 ןופ געוו םעָד איב הָחָנִמִפ רד ל ףיז ןרייש אוצ
 ןתעוג טאָה איז םּוראוו הש לד יִכ הָתְאַריִנ תֶנָמִת
 חָשֶאְל ול הָנְָנ אל איה ןראווג סורג ןוש ּויָא הֶלָש
 בייווא ראפ םיִא אּוצ ןֶּבַעָנְג טיִנ טְרַעְוְו איז נוא
 םוראוָו הָדּוהְי וצ ןעוֶנג ריקפמ יז איז טאָה םורד
 : םיִא ןופ רערניק ןֶּבאָה ּוצ טְסּולְגִג טאָה א
 ד 7% ָניִל השחי ןהָעָזִג איז הָרּוהְי טאָה הָדּוהְי אָדינ (וט)

 0 הת יב 8 ןיוַא רַפ טְניבעְרג איֶז רע טאָה



 אָטְסו ט : א
 רַמָּו אְרְֶל ּהָתְול

 ףיתול לועיא ןע יִבָ
 יִרָא = עדי אָל ירא
 המ תֶרָמְאו איה ּהָתְלכ

 | / -בשיו חל תישארב |

 ָיִנָּפ הָתְסַכ יִּכ הָניול ַהָבְשח
 היזזילא הלא םיו ₪

 אר
 . + ו -
2 

 רָמאו ךרד
 עדי אָל יִּכ .ךילַא אבא אָזהַבָה
 יל"ְתְתִדהַמ רמאתו אוה ותְלַכ יב

 יִכנִא .רָמאו * : יִלַא אוב י.ש מש זישמק
 יזע .רב אָיְדְ חלשא
 םָא תֶרְמִאַו אָנָע ןמ
 רע אָנְּשַמ | ןתַה

 5 ל ןח יר אָנ
 ףל קש תב
 ךפשושו -

 םירוטה לעב יי
 :ךכ ך) 'פכ ט'מע 'וסמכ 'ג .סכטסיו .(וט) : ד6מ לדג יל דש
 ןויזככ .כמת סמ סנוז) סתיס סכיפ סנוז) סכשמיו 'סמכ 'כ סנו
 סיס5 .דוככ)ו כיתכדכ דוכככ .ספוס .סי)םולי ף6 דוככ ףוסכ%
 . ךיטפפ ךליפפו (תי) : כמס) סתמד ךתמוק פ6ז יסוו סכותכ
 כס6 ךטפו ךדיש| 620 'םמכ .'2 ,ךטפו : ןיליססס סיליפפס

 : ידגה תא יתחלש ינאי
 יישר 0
 הבשהויו (ופ) : סונכ ונממ דימפסל רך סופתמ סיס

 התסכ יכ : סיככד ססרפכ ש קנטוימ יפ . הנוזל
 וכיסוככ םלדמו . סליכסלו ספןסל) לוכי ו , היינ
 סעופ) ססיס סופת םיככ ספיסטכ סינפ סחסְכ וכ
 . ךרדה לא חילא םיו (ופ) :סדפס 5 ךליפל ת
 ןופפבו סכ סיס כט6 .ךכדס 6 סעכ לכ סירס ךלדמ
 ךמלע יניכס . אנ חבה +: (ןעקנעלבס) ר'יטכוטסד ז"על
 סוקממ ןוס סוס .סנמזס סכס ןופל לכ . ךכל ךסעלו
 סיכולק סנמזס לט .ןקופ ףלו סניחנ ןומלכ ומגרסנ םיש

6 

 6נ סכס גוקכס ט"ו סוס וינפכ 590 15 וטפנכ 5וסס וסעל
 קותוכד .רמסנ תונ6רטוו ל5רסיִב .סטדק סיספ 55 ו6)ד לס

 ט'ע שוריפ /
 הרה א לא פג זמ) : איז ןנעק רֶד טֶנאקְנ שיָג

2 

 איז אוו גַעו) םַעָר וצ ריִא אוצ טְנייִנְג רע טאָמ

 רָד אּוצ ןנ ןא יד םיירה אנ הכח רפי ןשענג
 ִכ די אל כ ריד וצ ןמּוק לַעְוְנ ךי דלא אול

 ןיינ זיא איז זא טּוויג טיִנ טאָה רֶע ןעָר
 טְנאָזנ איז טאָה יא אַ יל יל סת המ רמושמ

 אא ןִמוק מס ור 6 ןכענ מ
 לעונ יא ןאצה ןמ םיז יר חל יא ר

 ךטמו הךליתפו ךמתח רמאתו

 . ךליתפ . ךתעבט . ךמתוח ,(חי)

 . ךמתח (פי) : ןוכטפ . ןוברע (זי) : סס סנוסנ ןופלל

 רמאתו ןאצהְמ םיזעְייִדְג חַלַשַא
 : ךֶתְלשדע ןוברע  ןתת"יא

 ןַתֶא שא ןובְרעְה המ רמאיו" רח יא
%\(: 

 רשא
 םיבשר שוריפ

 דלאו םיניעב איה ונינפל בותכ ירהש . חעומ ריע םש
 (ארש) ףיטח ת'יבה םיניעב רמול ול היִה ריע םש היה
 יכ (ומ) :םילשוריב וחיריב לא תיבב קר רמאיש וניצמ אלש
 דע (זי) : ףלעתתו ביתכדכ טשפה יפל וישכע . הוגפ התסכ
 לינר שי םגו ידגה איביש ךחולש 'חלשתש יפר , ךחלש
 החולש איה החנמ ביתכדכ ןורוד תוחילשב יפר ןושל רמול
 וניא יכ תתל םינמוזמ וללה םילכ השלש .ךפמו . רוזא

 םימכח יתפש
 ס5ו ססוגמ)5 ידגכ ספכ)ו סכומ "55 לסט רך : סעוסד
 ידנכ ססכונו תרווס ססיס 6) ספוע ססיס תו! ליכסכ
 וכו סו סז סעע םנוקנ סע ל'קד %/ : ל"טלסמ . ספונ5
 ןווכ פיס = סעונ> סככד5 = סנוז סוסת סינפ סתסכס ליכסכ
 סתסכ וכ כמ5 כ"הפו 'וכו תככויט ופ) פ'5 סינפ 5 סתסכמט
 סנו סכסומ סוס 5) סכיכס וכ0₪ סכיכס 52 סו ינפמו סינפ
 ומווק - .ססונכו תוכלס 50 סנווס לכ 53 ךיפ סדוסי ת"לו
 סוסמ 6)ד וס לע רכע ךסוס כ'8| סכוקס ססינע ולָכקו
 ידגסו לטסכ 15 ףסככ סטדקע רטפפ 'ופ ס'לכסו . סכדק
 ןוטודיק ססכו ס5וככ סקופ םדיקד ל'י כ'6- . םמנעב סוופל 5ןס
 ס5יככ טדקפד ןסמ ונע ףוטק 'מגָב רמ6ד 5סו.סוכ5 לכ
 5%5 ויס סידע 159 6כסו לתומ סניכל וניכ לכ5 סידעכ ןנויס
 ךט5ע וניכס ו"םרוסו
 סול .סוס כ'06ד (ט"כד) תי : ןנככדמ 535- סכופ6 סנס |

 טיע שוריפ ,

 4 ףאָש איר ןופ ןניצ ןופ עלעקיצ ןייא ןקיש ריד

 הימ טסעוו אוד בוא חלש רע ןוכלע ןתִּת סָא רפאת)

 לַעוְנ ןקיש ריִמ טסעוו אוד זיִּב ןוכשמ ןייא ןּבַעָ
 דל ממ רשא ןיכְלפַה הפ רמי (הי) ְרעְוו הָצּורְמ ךיִא
 << ןמעג ריד לאָז ףיִא וטסליוו ןוכָשִמ ןייִא רָפ סאו

 יִתָח ןויצ הלחפ דטפיה טְנאְזְג איז טאה רפא

 ₪ש ןייר וא דב רש הפו דיילק ןויד וא
 רעל *ע וחמ נאה ןאמיא זיא סאונ

. 4 

 | כ"5 ספיככ יל טדקפס) רפולכ ךפעד
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% 



 | בשו חל תישארב 170

 היִלַא אָכִּיַו הל"ייתיו דב רשא
 רַסַתַ הל בכת ו רהתו

 יִדְנְּ שָּבְלּתַו היְלַעַמ = 'חפיע

 "תא הֶדּוהְ חלש :: : ּהִתּונמל א
 ימְלְדִעַה והער 3ָיּב .םיזעה יִדָּג
 אָלְו הֶשאָה דָיִמ ןוברעה תחקל
 ישְנָאְיתַא לאש יט : ּהָאְצִמ
 אוה השדקה היא רמאל ּהָמְקַמ
 "אל וראו ףרדהיילע םיניעב
 לא בשיו :י :השדק הזב התיה
 םַַו היִתאָצִמ אָל רָמאָיְו הדוהי

 יד רמו שש
 ל ₪ הל בהיו דב +

 : חל תַאיּדעְו הול
 תלזאו ; תמו טי
 ג גמ פע תֶאיִדעִאְו

 .ישּובְל = .תשיבלו
 .רּצשְו כ + : ּהָתּולָמְרַ

 יזע רב אדג תי הָדּוהְ

 אָדיִּב
 הָאַמְלְדע
 אָנובְשמ

 = ּהָמָתְבְד

 .בָפַמְל
 .אָדיִמ

 / .:הָחְבשַא אָלְ אָתְתִאְ

 ישא תי לאש אכ

 א "רַמיִמל ּהָרְתַא
 .ןיניעב איה אָּתְשִּקִמ

 תיל ורָמָאו אָחְרַא לע

 : אתשדקמ אָכַה

 הָדּוהְי .תֶוְל בַתְו בכ

למא םוקמה שנא
 ּהָתיִחְכְשַא .אָל 'רַמָאו ו תוהזזזאל ו

 ּורָמִא אָרְתַאיִשִנַא ףאו הזב ו ג'ק ןינוח פיוס ירג 6 סדוסי תלו א"ר

 תיל םירוטה לעב םיבשר שוריפ

 תאיב .לכל . תנמוזטו תדעוימ . השדקה (אכ) : שובלמ

 תונבמ השדק היהה אלו . ץראב היה שדק םגו ביתכדכ

 םימבח יתפש

 ןכ כמ65 יפדו יכ םומסתס תעלכו לוכדס תעככ סבוכסל

 סונלפס סגרתפ סמ ?'קד א : 'וכ ר"מו רמ6 ךכ) סונפ ספל

 פ"ועו  כיפכ .סתומ 5 תעכטס ןנויסד ךקקזע ךמפומ לט

 ךסיטוס ךניתפ למ ימג סגרסמט סמו 03 ספומ לק65 סעבט

 ךפיפופו ךסקוע . ךליתפו
 סכ .ססכפפ ספלש א ךקלמסו
 ..השדקה (לכ) .:וכ- לויכ  סיקיד5 ב וכ .סויכ

 סטמס סוס סיב ןפנש סעמס סזט דמכמ .לו5יס ם6 וכ םיכס

 'םמכ 'כ .ספנמ (ל) .: סיסנס לכ וכ וטענו לוסיס ₪5 וכ סכסט
 ב וישר

 סנ ספוק ,ספלמ .סעבט

 כילוג .ול רהתו +

 7 כס5 .סיכ בופכ ₪35 יכנ כותכד )וס יכג 3"  סכ ססכפפ סקלט ךס)מסו ס'זעו כוקכ ךכיתפ 5סו ךת)מס נוסד

 וכבעתנ ינממ י"טרופו ינממ סקד5 ומכ ונממ )"לוס .1) .בסמו ביקכ סע ?"קד 'ופ ב : 'וכו ססכפמ סמ5ט ךפוככ נ"ט כ"ץ

 טיע שוריפ
 נוא ול רק ןָמּוקְנ רוא אוצ ויא רַע נגא הלא אבד

 נּוא םיִרּוּבְנ רָמּולָּב םיִא ּוצ ןֶראוְונ ןָנאָרְט זיא איז

 זיא אז נוא דלתו סקתו (טי) : רע איוו וזא םיקיִרַצ

 הפי רפק ןָנְנאגְנ קוו ויָא נוא ןענאטשנ ףוא

 ריִא ןופ רַעייִלְש םַעְר ןאָטְג פָא אה וא למ
 איר דייל ןא טאַה איז וא הונא יִרְנִב שַבְלְתַו

 הלשו (כ: סו והְנֶמְלְְנאַיְ זיא איז םו) רייק .
 ןופ עְלַעְקִיַצ סָד טקישג הָדּוהְי טה םיִזִה יִדְג תֶא תַדּוהְי

 רָבַח ןופ דנאַה רד ךְךּוד ימְלּודעַה והָע דַָב ןָניצ או

 | ןָמענ פא לא רע הָשֶאְה דָיְמ ןוברעָה תַחְקָל םֶלּורע ןופ

 אז רע :מאָה ₪ אלו 0% 9 א ל םע+

 ט'ע שוריפ
 ַע טאָה המיקמ ישא תֶא לאשיו (אכ) : ןענּופג טי

 ואז וצ רפאל טֶרֶא רי ןופ ןשַמְנעַמ איר טגעְרַפְ

 לד רֶמּולּכ ןרעטיירב ןא איד ווא או השדקה הי

 וא ןמעג ליש איז סאו ךרְדַה לע םִיניִעַב אוה הָנּוז

 ₪97 יז ןרייש אוצ ןנעוו איד אוו טֶרא םעָר

 ָא םָע השק הב הָחִיַה אל טֶגאָזְג ןֶּבאָה אויז נוא

 ו נץ (בכ) :ןֶרעָטייִרב ןֶא ןייק אר ןעווג טיִנ

 הי אוצ טרק רֶריו ו טאָה 3 וא הָרּוהְ
 .טֶגאָזג
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 - בשיו חל תישארב

 ;יתחלש הגה זובל היה ב יקל דל רמלש)
 : ּהתאצמ אל התֶאְו הוה יִדָנַה יה אורג תירדט
 , הָתְחָּכְשַא אל

 .דעו ש םיִשְדָח שלשמכ = | יהיו דג תחל חה *

 5 : י 1-7 + .רמאו אתונ ול אָירעמ

 .ףרשתו] | הואיצוה | הדי הקפא הח
 אוה .ומ ה"ע סדוסי לפחיו .גפ .סיכ שלפפכ יסו\ איר דקותתו 3 /

 םיבשר שוריפ . סירוטה לעב .-
 דוע חלשא אל יכ . הדיבש המ . הל חקת (גכ) : לארשי | סלק קפלע ס ליכסכ .כמול .ס65מ:סדטכ: סו ךדילו

 פג ירהש עדה התניזש תמא םא עדוי .ימ ת"או ,"ךתלכ = :1וכ6 32 .םויע מ ליכסכ .זוככ סיסי .5ל סועכ] = 1035 סיסנ |
 םנהנמ היה ךכ טשפה יפל , ףרשתו : רבכ איה הרה | פג לכס וכ סלפ 6₪ .זוכל סיס סיס ךכ3 'םכופכס 62- לכס:
 ם"כ 6וס .. ףכפטתו סו6י5וס סדוסי למסיו (דל) < סעפומס

 םנסכ 'ופ6 סכו תכמוש 326 סלוטנ 16 /ססוכ6 וכייס ספיכפ> סתנזט ןסכ תכ כתכש סעד .ן"כמכס סטקסו . ספולשכ סקניזמ
 |. לפל כ יככּכ .גסוכ סוכי ןימש ןולדסנסכ סכומ 60 ןפפימ פיס וז ןסלסזפו םכ ינככ סוכי סיסס ינפמ 'ת"כו ו 595-090 סני6
 = לוכטכ | סוס "יפו .כיוקתסכ = ס5 .סיסש .ם'כ ינממ סקד5 רמפש סמ | דועו ףייס 895 .סניס .םכ יכככ סלוממס סתימ "לכד יי

 למ6 כ"ו קוללמס 95 סוכמכ 5 םונויס .סיטנ לס למ טפסמכ םינודיכ סנופ ' ןיטט סנזת = לש6 סלכס| ]63 ?םומו ןילק יס
 סיסס עספס ד"עו . תוככמס קט ספימ סקופ ביימ סוסו סולי לש5 לכ תפ ספ תוטע) וינפפ 152 יכ ףלסתו סופי <
 | .תּדְוימ = ספיס למת .סנסו .וטוללכ = םומכ 16 סויסנ .סקוש ןד 6וסו ספעק3 סקופ סיכסומט סטו6 = קמפ :סנזפ למס טפשעמ

 םימכה יתפש ישר
 ןינמ סוטקס) ןולו 'וכו ויקודמכ ו ספודס ?'כ וכ ספוד ₪6 סיסי ג . חל חלקת (טכ) : םוממ סנמוזמו סטלוק*

 בככ לסר ל"קד | ב : קקסמ וסיונימ +סד 3"ו סיקודלו סילוכגד סנטקנק סס : וב בל: חיהנ ןפ : סדונפ סמ+
 סו ד -- 0 0 < 3 4 / סוסעל ונע סמ יכ יל סיקיו לכלס סכלפסי 1

 0 0 5 טסט 9 לקהל לנס בוקכט ספ: ידגה יתהלש הנח : יככד תמפל ז ּי
 ודג סכ סלססט יתרממ וכספ -ךכ> ינ5 .םלכומ ולס פ'6 : םנסכ ליכטסס .סיזע .ידגב ויכס ₪5 סדוסי מלט פל
 וכ ףיסוסכ  םככוסו וגו יקמלט סנס וכו ולע סמ וכ סיוע + ל'כ) .סוזע = ידג3 וחוק - סג וסופר .ומדכ . ףסוי
 םעט וש טז תלווכס ינפמ יקקנכ סנס סדוק תוטעל ונט ספ ןוטסמ לס וכול 2 סדנ) , םישדח- שלשמב (דכ)
 פ'ע5 ו : "קו יתחנט סנס .רמסמ) ס) קת רמ5מס תוקיכד  סיסדמ של 7 ילו ספ יענמסו ןולסס ו לפ :וכומו
 יפו לכ םיגכ 5 ןסד סיכדמ 'ג דע 850: רכונ ונו5 דכוסס - קוכמ-םולפמו (ס לספס) ומל סיסדקס :םלקמסכ
 סיטדמ ול סדלו רכמפ 2% מג סדלוד כוס מ"ס סרוכע ינונזל תחרה :סיקכו סותלסכ סולקנוכ סנרק ןכו סדי

 יכג ופכ סומו ופלמוו כיסכ פלו סקד) תעכ וסיו כותכדפ ב סרב ופכו סמס כס ילכ ₪ סרכועמ רד ספ
 ו ככונ דלוס .סוס ךכ) :. .סודנות 'פכ ו"טרופדכו סקככ 1 ָס :

 נטסו ןופתרס סכפופ 6מנד י"טרכ ל"גמ ם"5ו ץ : םיפדמ 'ג ותכ סמ יככ סופמ סלטקמ סילפפ למס . ףרשתו
 = '3  קכ סוסו 63. כ"6ד ו. סומלס ויס .וכונטסו .ונטסו ס)פ סיס 5) ןומסרס :16/סלט סוס ןוכספסו סם
 55 עועימ טוסט ןויכ טדח 60 .ונוש .סזו טדס לע שםילכ 5וסס סומו סכטע .קכ סוסו 65 6 סדק ירסש סומו סרטמ
 קב  לוכע יפו םונסכ רכונ .רכועס ןילט לספפד 'ופ  ס'5רסו . סומ)ט סיכדמ 'ג למו)כ סיטלח .סנטמכ למספק כקו םדק

 5 ונפ5מט יפל ל"כ ןך : סומלונ יכדהד סוטמ ולוקכ ונוכד סולט | סועדה בל וטולט = וכו סנס ועלפמו ןוטסכ ככ
 תווס) . סדיתע - לוסכ  סס) .רמלו ועד דופע ןוסכ  סוסק .יכס .במומל ךווט 65 לכסו ןכ . תדעו סל ךנס .ומכ רוקפ 1

 : . = .טיע שוריפ . ט'ע שוריפ 3 !
 דגוו םורא םישְדָה איירד ןיא ןעוונ זיא םָע בוא חוה כא (נכ) :ןרעָטייִרּב ץַא ןייק ןעוונ ₪

 .ןֶנאָז אוצ רמאל הָדּוהְי וצ טנא ןראוָו ווא הָדהִל  ןיִא ריִא ייִּב סאו ןֶמעָב סא ָּךיִז איז זאָל
 ןעווג הָנּמ טאָה רָמָּת רּונָש ןייד ָמְלכ רֶסּפ הֶפְִנ - ףצ ןויז ריִמ 3 רָמאָט ל ה ּז

 .ףחלּכ רמת התנז רמאל .הדוהיל 0 -
 רמאיו םינונזל \הָרָה הנה .םנו יס ףש ממ מפ

 ' רפת התנז (דכ) : תושדקה רחא רזחל זובל היהנ ןפ הילע .  "סמכ 3 . לכ א ספ5מ 62 כ"ע .סחיּככ .סלזמ

 ןסכ תכו ססיס סט 5ט ותכס יפ5 י"םלפ . ףלטפו סוסיפוס : סנממ ודבלנמ .ןיניסס סל ןמוז ס ס"כקסש דמלמ 6 ןכ סו

 2 = ןופ ןנארט זיא איז םיִונְָל הרה ןונ הנה ךוא נוא םַ

 תאיצה | הדוהי טאה הָרּהְי רַמאַיַו תּונז

 / ;דחפת הָדּוהְירמאיו 5: השדק הזב
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 ימֶל  אָערְּבַה רָמאּתו הָרְה יִכִנָא
 :הֶצָההַטִמהְויִליִתְּפַהְו תָמְתְחַה
 .ספ סטופ סיפח 56 סח!פ חיסו . סנ 6פילמ + סטוס זס סונותכ ג5 םוכרג פ5%ו8 8יש א" יממ הקדצ ראו הדוהי ריו

 . גכ םוכמ [ ףרו סע סדוסי לכיו . םש 6: רכס

 רַמָא
 םיבשר שוריפ

 תואיצוהש רחאל , תאצומ איה (הכ) : םביל תקוקוש רחאוו
 רשא שיאל אלא תולגל חתצר אל ןיידעו ןוברעה החלמ
 היתיוצ ינאש ינממ רתוי . ינפמ חקדצ (זכ) : ול הלא
 יאנת המילשה איה הלש לדגי דע חיבא תיִב תבשל

 הא

 סיפכתמו וסככ לפ ןד סיס ך6יס דועו ד9ס ןמ ןיניסתמ פופפנ
 לוד פוקט .ןוכטסכ: קדקדפשל םויס> 6"5\ סגד ומלעַכ ספט
 לקנ .ויכמ6 וכיד .םיכ לכ 656 סייק סיסש ₪5 למסד סטעמ סועמ ולזוג סט לש מיד

 הֶלֶאירָשֶא שיאל רמאל ָהיִמְח 4 הָחְלָש איִהְו תאצומ אוה כ

 ה

 : דע דִלֶא הֶחְלש
4 7 4 

 רַמיִמְל אָמַח תל ל
 הי ןילא יד רַבָנל

 א

 .ןעְבעַרמְתשַאתַרֶמִא
 .אָפְשַשְו אָתְקע ןֶמְל

 + ןלֶאָה | אָרְטחְו 5
 הדּוהי עדומתָשאְו וב = יכ

 התבה = = אל ןָּפ לע ירא אָדַמ יִנמ
 | םירוטה לעב

 55 'יפ דיפמס ילו . ססיסומיככ 62"6  ססכ 6יסו ככ סמל
 ןמיספ סיטפ ןיכ ספול ס) ופלטיט 636 ספילט) סדוסי ספו6 ןד
 סנא ספיס 59 וכממ .סיסש סדוסי עדי לש6כ1 סנוז | 6יסכ

 ףלטסו סושיפוס סדוסי ם"מ 3פ סיטקמ דוע . לכד ס2 וסט
 . יכידכ דועו ופו6 ןינד 651 ןד 55 - ךלמו .סיס ךלמ סדוסי 6לסו
  םלדמכו .ד50 ןמ סדוסוכ ומיסססו סוגד סדוסיו 2קעיו קסניש
 תיכ סיופס לע 6כס יונפ ז"טכ ם"מו כככ תמש 65מפ לודו

 יכק . ס6לומ יס (סכ) :ומש לע
 ריס ו סכמלט 6כיפ פ"ס | . םממומס ימל 6 לכס : פדות 55 כולס 6 סכ .ופיפי ס5 'יפ6 סכמ6ש ךל למוג ףל6 לסמ

 םימכח יתפש
 תפ רככ סט 6סד וקכ ד'ג מ : ככד סט 6וסמ פ") סכס
 ₪36 סנט י'ק ןכמ | רפוי פוס סתעו סנס '' כקעי סוססכ
 ספוטנ 165 60 ספולטכ | סָפוימ סמל קת"לו * : וקתססממ
 656 ספורט סנופ ןסכ תכו קיס ססלולמ 63 סנו .ספוס
 קכ 16 סכו) סקוק! סתוסט "סמו ססוכ5 15 ס5וטנ 8יסטכ
 "יו סלןסס קעס תע6 סוסת 59ד ו60 606 ספיס ספומ
 רודס וטלפו 650  סווככס לע סוול ידכ סתועכ .סונד ךכלד
 כסטכ ונוממ 5סד ספורככ סונד .ספיעכ .סוגדד .ןויכו וכקנקוו
 כופ 'יפס י"פכ תעד כ'ג זו ספיכטכ סוד ןסכ תַכד סוקמ
 פסו סטקו כסכ ל'טכסמו . ס"סכס 'יפט ומכ] ספולטכ סונד
 6מלד .ןלנמ פ'פו כ :  ספוס סכי תכמוטד "יו סקוס סיונפ

 יישר

 . ;ספילטב + סונד ךכופל ןסכ וסב ט סקיס סם לט
 :לא החלש איחו : ףלפס . תאצומ איה (סכ)
 .ף5 ךממ למולו ןומפ ןיכלס סלל 5 . הימח

 סדוי ס5 סלכמס 5 סל0 לכ  םיסל 095 םככועמ
 קמ .וינס ןיכלס לו .ינופלטי וקל ססו סדוי ומנעמ
 6\ םסס ןסככפ וסוליקיט כ- סדסל ול פוכ וכמס
 ₪6 לג ןיח . אנ רכה : סינלכ וכוכמ ילפ ןיבפי
 : תוטפנ שלט ל דכסס לסו ךסכוכ סנ לכס ססקכ ןושל
 .ל'זלו פרכועמ פיס . ינממ :סילנדכ מ . הקדצ (וכ)

 "יו סדומ .ספוס לעוכ ם50 סיס ס5 35 רעוכ 06 סוס 5)ו 05) .סו)יפס 5) ןוידעד סוטמ  סדומ סקוס 5) לנפט ספ

 : 'וכו וכמ6 ןפכפ "יפ ךכ) סדופ סקוס =
 ₪ ס"פ6ו לעוכ סיס טסט פ"ע כ'6 ןוונכ 6 תניו ןוכלמ 5וסמ "5 רסמ ,פ5ומ סוס כיתכדמ כסוס 'פ 'סותכ תר 'יפד

 ןיסש תמ6ס יפל סו טקנ י'טכ 635 ויס קוטפנ 'גט תעדוי ספוס 6) 6יס
 לס ע:מ63 63 כפל סוכו 'וגו 6 רכס כותכדמ וס .י"טכ תקכוסד כ"טכסמ 'ופו . תוקפנ יתס קכ סכמל 5 6 0 )כ6 'ג
 סעקכ .דועו כמוטכ 82 סכמ6 דועו ךממ סכס ינ6ס רכס סכמ5 סלחקמ י'טכ קכקדמ ןקלו ףוסכ 16 סקקכ 15 כסכמנ
 5יסט .עמטמ ינממ סקדלד ל'קד מ : ל"כע פוטפנ טלט דכ6פ 650 קכס6 סעקכ .דועו סכיתיס םסנס דכ6ק 605 86

 ט'ע שוריפ
 : טנְעְרְּב ראפ ןֶרַעְוו איז זאָל נוא ףישִפְו סוא א
 לאֶז ןעַמ ןנוצְג סוא ןֶראַוָו זיא איז תאצמ אוק (הכ)
 טאָה איז נוא ָהיִמְה לֶא הָתְלָש איחי ןָנעָרְּב ראפ איז
 'וגו שיִאְל ןָנאָז אוצ רמאל רַעוְוָש ריִא אוצ טקושנ
 ןנעז ןֶבאָז עָניִזאָר איִד סאו שְטְנעָמ םעָד אוצ
 אז טָבייִרָש יישר . ןֶנאָרֶמ ךיִא ןיִּב הר יג ןייז
 ןגאָז אוצ נּוא ןייז שייבמ טלאווג טינ םיִא טאָה
 טֶנאָזְג טאָה איז ראָנ תֶרָבּועְכ ּךי ןיִּב ריד ןופ
 איר סאו תֶרָבּועְמ יא ןיִּב שָסְנִעמ םַעָר ןופ

 טעוו טכאְרְטִנ ךיז טֶה איז םּוראו) ץיי] ןָנְו ןִכאנ

 ט'ע שוריפ
 לאְו טיִנ בוא נּוא טוג זיָא ןייז הָדומ ןייִלַא רע

 .םיִא לע יא וא ןנעְרְּב ראָּפ רעָסַָּב ףימ ןעָמ
 טנאָג םיִמָכַמ איִד ֶּבאַה ןנאד ןופ ןייז שיְבְמ שיִנ
 אל ךיז .לאָז רָע שְטְנעָמִא ןייז אָהיִנ רעָהְג סַע
 יבמ טיִנ לאָנּוא ןכוא לא ןיא ןפְראונןייבא
 פאה אנ רַָפ רטאתו ויל לָפ ראפ רָבִה ןייז ןייז
 יה יפל ןונ ןאמ רד ףיד טעָּב מ טנא אי
 וָמיִהְח איִד רעָהְג מע וצ חלָה יִליֶּפְַנ הפה
 או ווכ) ןקעָטש רָנואְר רֶד וא דיילק סָד נוא

 טנא רֶר הָדּוהְי טאָה חַדיִ



 ל כ של
 תסיאלו הוה < |

 .תעב
 אָהְ הרלימ .ןדעב
 := אָקְעְמְּב מת
 בהיוהַדְליִמְּבהְוהְו חכ
 אָתַיַמ  תַביִסִ .אָדָי
 הי לע =. תרמה
 ןיּד .רַמיִמְל אָתיִרוה
 הוה מכ :הָאְמְדְקקפ
 קָפְנאַהְו הדי ביִתַאדְכ
 אָמ תֶרַמאְו יהוא

 קל לע ינס ףיקת |

 םירוטה לעב ,
 לדג ןלופ ךנמסט זמל . ק!לפ סמ (טכ) : סדופ| סטפ 4
 ד" סנוע ם'כ "53 ןכפ .ודיכ ןימפמ ןיסו ךלד ומ תוטס)

 אלו ושרפמ התא םאש ףיסוה אלו . פףסי אל : ינממ רח"
 ף' שר

 סילכדס וסלי יקפמו ינממ < סכמלו לוק סכ ל ₪
 סנממ ופסלים יתרזג סימס = תיככ סעונ5 סתיסב יפ9
 : 50רםיכ .סוכלמ דימעס) .וקרזנ סדוסו בשמו סיפ
 בפס לע ספסע ןידכ יפ ..היתתנ אל ןכ לע יב
 סיכפול שי . דוע ףסי אלו : יט סלפל סיפסע 7
 דדלס ינג ןליטחו) קספ סם 55 סילמו6 יו ףיסוס 5
 תעב (וכ) : (וקספ 5לו .ןכימגלסמו ופסי 5 דדאמו
 ןגס) חדל סופי .ופלפיו כמוס סוס סקנלכו .חתדל
 ןנסנו סלמ . םימואת הנהו : סיכסמל ןפכו סיפלמל
 0 סינש ול 926 עבר דססספ יפל לסק סימות
 לסקס כססלו ןופל ודי דס5ס פיוס .. די ןתויו (סכ)
 ל תקזפ . תצרפ (טכ) :סליזקס ונפס ודי לע ע

 :| וכו סכסקמ לס6)ו ףיסוס ןכ) .סכיזקסמ 26 ודו בוטמכ רפול כפיו 0)6 ונפמו . םסינכמ דתפס -
 טיע שוריפ

 ןגאְרְמ אי זיא ריִמ ןופ ינמפ טָכעְרְג זיא יז טנא
 ןאטג ןיִדְּב טאַה איִז יִנָ הָלָשְל | היִּתַתְנ אל ןַכ לע יִּב

 הֶלש ןוז ןיימ אּוצ ןֶבַעָנִג םיִנ ג ּבאָה יא לו
 .טֶרַעָמְג טיִנ ןוש טאָה רע נוא הָמְַַל רש ףש אלו

 יִחְנ (זכ) :איִז ןפאלְשב וצ טרְעָהְג ףוא טיִנ
 ריִא ןופ טייַצ איד ןֶמּוקְנ זיא סע זא וא *
 ןיי עונג יא הסב סיסי ןגנ .גוא ח :

 סע וא נּוא הָמְְלְּב יח (ה

 יא טאָה ד מכן ג

 40 ג בשיו ל תישארב 2 /

 ינב הלשל היתחנ"אל

 ּהתדל
 דירתיו .ּהתְדְלְב יהיו יט : הנמבב
 ודידילע שקו תדלימה הקתו
 ויהְיַוט5:הנשאְראְצי הז רמאל' ינש
 רמאתו ויחַא אציהנהוודי בישמכ
 ומָש ארו ץרפ ךילע תצְרפ"המ
 .' סטטוס 0 לוע + לו את

 2 0 א 0%

 יהיו כ ; התערל רוע
 םימואת הנה

 םיבשר שוריפ
 י3 חל יתינתחש יאנת הל יתמלשה אל ינא לבא היתיוצש
 רתוי . םיהלאמ ושפנ וקרצ לע ןכו ינב הלשל היתתנ אל
 . ינממ התא קירצ רוד לא רמאיו לואשב ןכו . םיהלאמ
 : חתעדל דוע (ףוסי א'ג) ףסי אלו בותכל ול היה קפפ

 םימכח :יתפש
 קקדנ כתוו לוס ס6 ןפל סוכ מ"ג וכממ .כפוו תקד5 ספ
 5סד תונוס סטעמכ סקד5 )| .סיככדכ .סקדכ (י'קנ) 65 ופ
 סוס 6 עדו ס5 50 עמסמ 6יס ופלכ יכ עדו 6לו כמ5 לכ
 ייוגוססו כ סמנע סכופס 6 סעדו 5וסע כמ6מו סונע לכ
 סינמוססט רוכמ ינלפ סורכדכ סקד5 מ"מ ןניכמס 59 יקיקד
 סתוס 6 וכפלט ופכ הרכועמ 6וס ונממ 5מקסעו ונס סמ
 %פט תכמס יסמ םיכומ סופדמ טלטמכ ןוככסס סג] סטדק סזכ
 סינמיססו קפס 5וס סז ססמ סלכעתנו סילע 15ָכ סוכק5 טג
 ₪ ד"מ פ'ס סם :ייגס .דסכ ל" ןכ לפ וכד 1 : ילדו סס
 ידכ 590 סינע 6כו0 סוס = 8) .סדוסו )₪ ותעד רכס ףיסוס
 .דוע .סילע םכ 59 סייקט .ןויכ| פמס סע )ע עכו סיקסנ
 טפמ סיִנָכ דילוסל תוו5קמט סדוסו ספלט ןוול קספ 59 רו
 דו ןקיו תלמ ןע : סתעדנמ קספ 53 ךכל ם'סל ספנווכ סיסו
 5לם ינפמו םינוס למל ךכל דו ₪ קפפ ןווכ רכועסס עמסמ
 כמ6 ךכ) ןתונס ו 5ולומס 505-601 דו ןתנ ימ 5כקמכ "פ

 ט'ע שוריפ
 .חְליִמַה חקתו טקעָרטְשְג סורא דְנאַה ןייַא .דֶניק
 ןָא טֶה גוא ןֶבייִה איר ןֶמּונְנ טאָה יש ויל רושקהו
 איז דמאל םיִראָּפ ןָטּורַא דנאַה ןייז ףוא טּפיִנקְג
 ןטשרע םוצ זיא רַעָר הָנשאְר אָע ַ טגאָזְג טאָה

 ןֶנְנִאָגְג סּורָה
 גוא הנה דנאה ןייז טרעקנ רֶדיוו טאָה רע ז8ַ ד
 רמת ןנְנאָנָג פור רַעְרּורְב ןייז זיא יח אַ ןונ
 סאו ץפ + ל ָתְצְרּפ המ טְגאְזְג איז טָה

 ו
/ 

5 
+ 
0 

 ביִשְכ ןַעְוְוְג זיִא סע נוא יהו (טכ) :

 | ד ּוטְסאָה
 למ בוא מש תא ל גְנוקראַמש ןייא טקראמָשְג



 שי- ו

 קי

 6 עד ו 8
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5 
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 + לע רַשא ויחא אצירחאְ  :ןירפ
 - בשיו מל חל תישארב 1

 חח ₪ יח חש "הם : הֶרָז מש אָרְקִִו ינשה ודי
 | והנקיו הָמיִרְצַכ ררוה ףסויו טל
 םיחְבְפה רש הָעְרְּפְסיִרְס רפי
 רשאםילאעמשיה דָימ ירצמ שיא
 "תֶא הוי יהיו : :הָמַש ּוהָדרוה
 תיָבְּב יהיו חיִלָצַמ שיא יִהָיַו ףסוי
 יִכ ויָנדֶא אר י : יִרָצְמה וינדַא

\ 
 ְי
 ו

 הוה ףסיר ּהָדעְסְּב
 . תיִבָב ֶָהְוחַלְצַמ רב
 . אזו גיהַאַרְצִמ הנובר

 הווה , ו

- 

 ותא הָוהי
 . 2' סטוס דרופ ףפויו את

 םיבשר שוריפ
 תימוטרא ןושל חרזו . םודא אוהש ינשה ליבשב , חרז (5)

 שמש תחירז לכ ןכו וחצמב החרז תערצהו ביתכדכ אוה

 התרז שמשהו רקבב יהיו ביתכו אוה םודא ברעבו רקבב

 השע אּוהרשָא לכו
 הרעסב םירוטה לעב

 . דכוס . דכוס ףסוו ."סמכ 'ע דכוס (5) : דוד 'מינכ 6וכו

 /'סמכ 'כ |. וסדירוס : סנסינ דננכ תוננס לוקטש רמו )ופט

 .אתקמוס אשמש יאה . הניפסה תא רכומהב ארתב אבבב ןכו . םדכ םימודא םימה תא דגנמ באומ ואריו םימה לע

 .לע . םיחבטה רש (א) : לודגה םויה רואמ ליבשב אירב אל ןירוהנד םושמ אשמרו .אינפב אלא אקטס אלד יאהו איח
1 
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 םימכח יתפש

 פוכותמ 'כו דמ5 רענפ פכד5 ןס סעו ןכע םקנט סילכד 'ז ם

 ס'5כס (י'חנ) :'ד יכס כסו ןוכ)ו 'ג כס סינקט 'ר לט ףסכ

 סימכמ 'גכ לטממ ך"מ 5כי8 ג"מ 'ד  ןוכדסנסכד ספקס

 5095 טסוסי ימיכ "51 ססמ ימוכ 'ד "סב )טמס ר"מ סכולו

 יכויפק 55 ר"כד 5וסס 'יקו 'ד ןנו6 ד"מ) ןיכו " ד'מ) ןיכ

 ר"ככ 5סד 5רוסנ 591 כ"ע ססמ יפיכ ןוסכ 'ד ןפולכ /

 נועו ןוסיס לס ומכמ ק)מע למ ומרס סימכס 'דס בוש

 ימיכ ג ביטתק כ'לו כ"ע ןידמ 30 ןמרסו מירי 3₪ ומכמש = =

 יטודיק לעכו קוכוכפכ "יתס ס"עו עסוסו מב %ו ססמ =

 : וכו סומכמ 'ד רמ5 ןנמוי 'כ- 5רמנב סמ סונס סודג8

 ס'ג : סיסס ססעמ סוטמ סוסס ןכפ סטד [יעוד ש =

 0 896 ופופ ןככמ סונדמסו כיפכ רככ ורס כ'067

 סטלפס תלהפכ ימג ליע) סעטס סז "וכ 5) סמ) כ"ו רך

 ןסודיכוסט 525 סש 'ופ 51 סדוסי ?ט ותטרסכ קיספס סמ)

 6'ס לועגד יו "וכו = ךופכ) ידכ דועו "יס 691 לודנמ

 8% =; "שר

 סוכוקכ חודי פככ5 .ינשח ודי לע רשא (5) : קזוק
 שו . ונממ סניט ןכע לעמט סימכמ עככס דננכ ןסכ
 ינסו .בענס  םרדס ם חקלט סילכד 'ד דננכ סיכמופ
 ג (ל'כ) .בסז .ןוטנו סילקט סיקלמ לש  ףסכ םוכיקמ
 : לפס תיפכמ צ ססילז שע . חרז - ומש ארקיו
 קיספסט 555 ןוטסל :ןינע> זוק . דרוה ףסויו (פ)
 ףסוי ט .וסיכמל סדוסי לם ופדוכו כ ךומסל ידכ וב
 ךומסל ידכ דועו ..וסלודנפ וסודוכוס .וניכסכט ך) כמו
 ספ .ךל למול  ך כמס  סטעמל רפיסופ לט וסכ6 ססעמ
 סלט ןינולולטפכ  ספסמט ם'ש) וז ףס סיפק ספל וז
 סנממ סל סעדוי ניסו ומממ סינכ דימעס) סדיסעמ
 .וופכ לוגס סיפפ ספ . ותא 'ה יב (ג) :ספכמ סל

 "טכ םוכוס ויטכע 226 סימס סט) סתנווכ .סתוס רמסד סיננפ

 וע 6 קיספס) כ'ס 85 רוס) .ןומלכ סמטמ יסד (מ5ק) .פעטס ספ "סע ךכפ .ט'פ) .סוס סקנווכב ינפמ  סקדפ קוססס ןמ

 מ'ע שוריפ
 נא יִמָ אַ (ל) : ץֶרְפ ןאָ יז ןפּורְנ טאָה

 חי לע-רָשָא רֶרְרְב ןייז ןְיִנָנ םּורָא זיא ּךאָנ רֶד 0

 רַעָמּ רעד דְנאַה ןייָז ףוא ָא סע או יָשה |

 ןָמאָנ ןיינ ןפּורְנ רע טאָה זרז וש תֶא ארק םיִדאָּפ

 ןקינ .ויא .ףסוו גיא .תפחצמ .רריה ףליי ₪0 : תמש

 טָפִקַנ טאָה רע גוא יחקנ םִרָצִמ ןייק טְרַעְריִנְג <

 הערפ ןופ רָניִרְּב רָטָצְלע רֶר יער טיפ טייפ םא
 יס שא רָטְסנִַכ טְכַעָש רָטְצְלע רעְ סיפק רפ |

 : ו ט"ע שוריפ
 ָפוקְנ םיִא טאָה סלאמה דפ םירָצִמ ןופ ןאָמַא
 טי] םאָוְנ הפ ותודידיח רֶשָא םיִלאעְמְטְ איר ןּופ
 פי" תא יח (ב) : יהא ןֶרָדיִנ טְכאַמְג םיִא ןָּבאָה
 וא חילפ שיא יח ףכזי טימ ןעווג זיא טאנ נוא

 לג יחמ שטנעַמ רעטקילנאב יא ןעונ זיא רַע
 פ זזה םער ןיא ןעונ א רע וא רצ נא
 8 מ יל ועדא אג :  יִרְצִמ םער ןופ ראה יי
 : ןָעַזִג ראה ןייִז טאָה



 ןימִר לס ִח
 ּהָתְי שָמשְו
 לכו ּהתיַּב לע
 :ּהדי ַּב רַסְמּהַלַת

 ינמד .ןדטמ הָוַחְו ה
 יד לָּ לע ּהָתיִבּב ּהָת
 תי יי ףיִרְבּו הל תא
 מז ליד הָאְרְצְמתיִּב
 לָבָּב יד אָתְּבְִּב הָיָה
 אָיִבְּב הָכ תיא -
 לב קָבְטּו ו: אָלְקַחְּ

 וקו אצמוו ד :ודיב חילצמ הוה אז
 והדקפיו ותא .תרשיו ריִניִעְּב ןח
 ?ודיּכ ןתנ ןלישי"ילַבו ותיּבלע
 לע ותיִבְּב תא דילפה אמ יזזיוה
 :תֶא הָגהְי חרבו ולישי רָשָאלְּ
 = תפר יהיו ףסוי ללב יִרְצְמה תיב
 = .תיבב וליישי  רשאאיילְכּב .הָוחְ
 [ דב ולזירשַאילְּב בזעמי :הֶדָשְבְ
 = "םָאיִכהַמּואמ ותֶא עדיזאְלו ףסוי

 ףסוימ טדוסי סלגט ליבסכ ןימינָב יכג יכ5 וסודילוס מס וסודילוס
 : סמש ןימינכ דיכוס) 6וס סג ךלפוס סילפמל סמס ּוסודילוטש
 דמו לפיככג סכט דמלמ ונוש) סוכיס יסוס * ודיכ ןסכ ו סי כו(
 לפ5 סמכס .ס6 יל (/) : ודיכ = טיפוס :ךללו .ןופל = מ

 יישר
 : כפל לסס לק ןוכל ילס ..ול שיי לכו (ד) : 65
 וכל ןפמ סיס 5 . חמואמ ותא עדי אלו 6/
 לכדט 55 ש וקפפ ליס ..םחלה םא וכ. : סוכל
 סלככ ןויכ . ראות הפי ףסי יהיו :סיקנ ןוסכ
 מעכב .לסלסמו .ספומו .לכופ .ליחפס לםומ .ת ומנע
 ךכעסב ?סנסמ ספפו לכספמ- ךיכ5 ס":קס למס (ל'5)

 :ופס6 6וס סקלד 25 ךכ) ותסלמ ןוס ודוכ דיקפס לכד לנ
 סיס .וקדי) סעטמ ףסווו ןכל סדוק 55  ויטלע סוסמנפ ו

 ט'ע שוחופ 56 יש
 חיַפ יי טוט רע םאו] גְניִרְלַא נוא השש אה
 ףסיי אָצְמנ (ד) : דנעָה ענייז ןיא םאָנ .טקְלְ

 ןנוא עָניז ןיִא טֶפאַשְביַל ןנפנ ףסוי טאָה יניב ₪
 זזה ןייז רָביִא ןלופאַּב םיִא טאָה רע גוא יהדיקש
 ןָטְצְלִע ןייא ראפ טְכאַמְג םיִא טאָה רע רֶמְולּ
 תְג םיִא וצ 4 ויִא סע סע 8 נוא ול של

 ל
-% 
2% * 

 ענו 0 סע נוא % שי עא 6 לע ותיבב יז :

 רָּבִיִא ןלופאַּב םיִא טָה רע סאו לא
 ןעעג זיא סע סאו ןכאז על רו רָבִיא נ

 טוד :אָריִּב הכו
 ּי

 = פסי יהו לכוא אּוהירשא םֶקָלַה ייהש לא
 0-0 אוה יד :אָמִחַל 1 |
 0% הפי . ל ןירדסנפ כע קוכרנ פפ 'ס ךיניו אך לכא : 7

 םיבשר שוריפ םירוטה לַעְב 0

 טאנ טאָה ףשי ללב יִדְצַמ

 אלו (1) :ולש רהוסה תיבב םירופאהו םיחצרנה ןינודינ ודי
 ..לכוא אוה רשא םחלה םא יכ : תיבב , המואמ ותא עדי

 ול אב ןכיהמ ותיב יכרצ לכב :ללכ טיבמו ןייעמ היה אל
 ינימ לכ ..ולכואו ןחלשה לע ולכאמ תא תאורש העש רע

 םימכח ייתפש
 : לס ונוגע .סולטס) 19 סוס ססו רמ5 סטעמ וסזט סופיס וככוו
 | "כ דומכ סז סעטמ +5 . 'וכ וקכ6 סטעמ ךומס) ידכ 'יקו ףסוי
 2 סמלו "וגו סדוסו פש6 'ןגו פמקו סימוס | וכו ליקקס)
 ןתיל 5 525 ספ ךכ> וסודוכוסמ 536 סדוסי דרווכ .)ימתס
 לוק םלעט 6ןסס כקכ סכוכמ) ריו .סוכיפס לע ₪6 סעט
 : סוקעעס 'כ 6'כ) ןלוכ תוקספסס לע. סעט ןמו) 6כ ןלכ לכ6
 בותכדמ : קויד . י"טרד עו פוס שמפ סס) םעכד פלו ש
 עמספ ך 15 05 וכ סמו5מ ונפפ ך ןסמ 691 ףסוי לט ויכבדכ
 יסיו סול ומ לככד ל"ק % ס) . ןזכ סט ןונע ספ כ'5- ת
 ומנע סלרט ןויכ 'ופ ועו ס5כמ ספו סג תמתסמו פופ ספי

 ט'ע שוריפ /
 ףסוי ןִגעַונ ןופ יִרָצִמ םעָד ;ופ ווה סאד טָשנַעָּבְ
 | סָמאָג ןעווג זיִא םַע נוא ול ש רש לָכְּב יי תב יהי

 = םיא וצ ןעווג ויא סע סאו ןבאנ עלי ןיִא הָכָרְּב
 = ,בושיו 0 : דֶלַעָּפ ןיא נא חדל בוטש ןי .תיבב
 < ץֶלֶא ןֶנאָל ראפ טאָה רע נוא ףסזי רב ול רָשַא ל
 ףסוי ןופ רָנאַה רֶר ןיִא םיא וצ ןעווַג זיִא םאוו

 אייָּב טֶסּווינ טיִנ טאָה רע נצא הָמּואַמ ותָא עַדָי אלו

 ןֶבַעָנִג טיג טאָה רַע רַמּולְּב ךאָז םוש ןייק םיִא
 5 אוה רשא יה א יִּב ךאז םוש ןייק אוצ ץֶראַה ןיינ

 - - . שמ טאָה .רע סאו טורְ םאַר טְרָעְייִב לא
 = בוא הָּפִרִמ הפו ראות חַפ ישו יה םיווו סאד רַמּולָּב



 :האְרמ הפו רֶאְתְיהַפ

 אשתו הָלֶאַה םיִרָבִּדַה .'לחא
 סויחלָא הינע תֶא וינדָאיתֶשא
 : מע הָבְבש רָמאתַו
 יִנדַא ןָה ויִנדָא תָשֶאלֶא לָמִאיו
 -רשא לכו תֶיּבּביהִמ תא עְדְיאְל
 תיִבּבַלּודְנונְניִאל :יִדָיְּבִתְנ ליש
 המואמינטמ ךשח"אלו יִנָממהֶזַה |
 ותשאְדתַא רָשאַּב ךָתְואְ"ַא יִכ

 תאוה הֶלרְגַה הערה השעא דאו
 ּהָרְּבִדּכ יהיו ' : םיקלאל יִתאַטֶחְ
 י סוירופ גכ ר"ג ספת 2 5

 * שק ןיררסנס סיס)6) יפשטתו , זע ןיכלש

 יכ ןכו . בר םחל דבע ביתכדכ םחל ותוא ארוק לכאמ
 לכט ותא עדי אל . ילכאמ . אובת יתחנא ימחל ינכל

 םימכח יתפש
 סעכ סיפ )וע כיקכדמ א : ןכ) סדוק סו סטע 601 לפומ
 לופ) .י"טרוסדכ ערפיטופ )₪ ופמ6 לע מקד גויסו וסתל6
 סמ יכ גוד סקכ סקו6 סנוככ סעו . סימ "לכ ס ירק ךכל

 ט'ע שוריפ
 ןָא ןופ ןייש נוא טֶלאַטֶשג ןיישצ ןנתָונ זיא יס

 ןהעְוג טאַה ףס לוווו טייב ישר .ןעָ
 טּג ןֶבוהְג ןא רֶע טאָה לַשומ ןייַא זיא רַע א יז
 יד טלוויקנ ָךיִז טאָה נוא ןקְניִרט טוג נוא ןֶסֶע
 נּוא טֶרָעורָט רֶטאָפ ןייד טְנאָזְג טאְנ טאָה ראה
 א ןצייִב ןָא .לעְוו ףיִא ראָה אי ריד טסלר ור
 ןופ בייוו םאְָר ןַעָמ טְנייִמ סאָר רַעְּבַא ריָר ףוא

 רחא יהמ ) : ןייטש טעו רָמייוַנ איוו 1זַא רַפיִטפ
 עָגיזאָד יִד ףאְנ ןעוְנ זיִא םַע זַא נוא הָלאְה םיִרְבְדִה

 ףוא טאָה ףסי לֶא .ָהיִניִע תֶא ויָנודָא תָשָא אָשִּפַו דייר (/

 אוצ ןגוא עָרַהְיִא ראַה ןייז ןופ ביו סאָר ןָּבּוהַנ |
 טיִמ גיִל טְנאָזְג טָה איִז נוא יס הגש רֶמאַ ףוי /

 תַשַא לא רָמאַ טאו טיג ףפוי טָה וס חו :ריש
 ₪ ביט סָניִראַה ןנ אּוצ ְנאָזנ טאָה וא לר

 סשמ6 וא גנ רפפ סויֶקפ - טני8 .

 : דו לָכָא יהיו וישש
 חב ' אה .אָויִרְּב
 .אָיַמְּגַתְּ רַתָּב הָיָה ז
 / .תַתא -תַפּ ןיִכָאָ
 - תל אָהְנִע תָי ּהָגוכְר
 כי תֶרָמָא ףסוי

 = רַמָאְ ביִרְמו ח :יִמִע
 אָה הנובר תַפֶאְל
 אָמיִמִע עַרָי אֶל ינוב
 = .תיִא יד לכו א אָתיִבְבִ
 : + יִדיִּב - רפמ הל
 = אָתיִבּב בר יהותיל ט
 \ ינמ עב אֶל ינמ ןיִדָה
 : ךיתי  ןמלֶא סמ
 | ּהָתֶּתִא ֶּאְד ליִדּב
 אָתְשיִּב דיִבְעַא ןיָּדְבאְו
 | בוחאְ אָדָה אָתָּבַר
 ,רכ היה י : 6 סדק

 תלילט

 שלו '(ם) : הליכא תעשב קר האור חיח אל ותיב יכרצ
 : ךתוא םא יכ לכה לע םילש תויהלמ , ינממ ךשח

 ישר
 תשא אשתו (0) דיפ : נודס א 2 ךכ סלנמ 6
 5 ךומסס למפ לפלנמ סוקמ לכ ..'ונו וינודא
 :פויבעס גע וופפ.פנ ינכ . םיהלאל יתאטחו (פ)

 'ע שוריפ
 טיָנ טסייומ ראַה קימ ןונ תִיָבְב המ יִּתַא עַרָי אל יִנרַא

 .בּוטש יא ריִמ טיִמ ןֶדְנאַה ראָפ וא סֶע סאו
 .אוצ גאה רַפ יִא וו ץֶלַא נוא ול שיש ל
 + דָנעָה עָנייִמ ןיִא ןיִּבַעְגִג רֶע טאָה יִדָּב ןפָנ םיִא
 נאה רַפ טינ זיא םַע ינממ הוה תִיַּבב לדג ּונניא ()

 רי ןופ רצ רַעָרַעָסַעְרְג ןייק בּוטש רד ןי
 טיִנ טאַה .רע גוא ֶחּוא םא יִּכ הָמּואָמ ינְממ ְךָשֶח 6

 רב יד ראָנ ךאַז םּוש ןייק ריִמ ןופ ןֶטיִמ רַפ
 הָערִ הָשָעַא יא בייוו ןויז טֶסיִּב גד לוווָו ותשא תא

 עָסּורְנַא איוזָא ָךיִא לא איוו נא .תאּוַה לידה
 לַעוְנ נוא לאל יִתאְפת  ןאָמ ףאָו עָטְכַעְלש
 נוי םוי ףפוי א הָרְַרְּב יח () + טאְנ אוצ ןנירלוש
 + אוצ שער טאה איז זַא 0 ויִא סע נוא

7 

 | ןָאְמִ "

 לא

 ם'בשר שוריפ



 5 רה "אמ הוה
 קדבמל- אָתיִבְל ו
 - תילו ּהָנְּבְשּוח יב
 אָתיִב ישנאמ שָנָא
 . אָיִבּב מת
 השי בלב ּהָתְָחַאְו ב בי
 ימע  בובש "רַמיַמְל
 ּהָדיּב הובל הקבשו
 : אקושל | קפּו קרע ב
 יִרָא תֶזח דָּכ ה >
 הָדיִב ּהָשּובלל הָקְבֶש
 אקושל "קרע

 ותכאלמ ז

 ּהתְואְרְּ

 = % וחה
53 

. 
4 

 וא עמש"אלו םוי |םי םסויילא
 יהָל הָלָצֶא בכָשל
 .תושעל התיבה אבו הוה םויהּכ

.. 3% 

 להיו *:המע תוי

 .תיבה ישנאמ שיא ןי א

 ודנְבְּ והשפתתו : :תיִּבּב םש
 םזעיו ימע הבבש רמאל
 יהיו * : הצוחה אציו ניו הדיר

 דב

 :םניו הדיב ודב בוי
 התיִב ישְנַאְל אָרְהִּתַו ד

 רמאתו
 7 ישאל תרה די !'.- 5 הטוס טמ תכנס סתיכס 6כיו .ס 6'ע ג סטוכ ס) סמוי ס950 בכמ) 0 עמפ ₪ /

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב תתדמאו % ₪ : 7 :
 "ידע מע דחיתהל וליפא היה רהונ . המע תויהל (י) | ךות) "גכ .סמע פויס) (י) : ןפסס יס .'ינכ .ל2ו6 = 8
 תבאלמ תושעל וחרכ לעב ידיחי ראשגש השעמ ?ריאש : סיטפשמ 'פכ ןייע 'סמכ 'כ . ודגככ (כי) : סלסיפ == <>
1 

 םימכח יתפש יישר -/

 תויהל : עיפפס לכ ב טיפס . הלצא בכשל 90
 לפונכ .הזה םויחכ יהיו (ל) : ג'סועל .המע
 סוו קו סוי (סמוסנס) דקוימ .סוי עיגס רמלכ וקו
 ןוגס סו יל ןיפ סכמס ס"ע סיכל ספוק וכלסמ ססלפ 0
 וניסו ינל סלומ ססל סע כ סוס .סויסכ ףסוומ קופל
 דק לסומפו ככ . ותכאלמ תושעל : ךלפ סלוכי
 696 ג סמע ויכב5 תופטל רמס דסו סממ ותכסלמ 6
 'סמכ ססיקדכ וכו ויכס לפ ד וטקויד םומד .ופ םיפרכש

 ט'ע שוריפ
 תויִהְל ריִא אּויָּב ןגיְל אוצ הָלְצֶא בבָשְל אוְז טרעָהג

 יה (אי) :אָּבַה םֶלּועְל ץייז רָא טיִמ לא רע המ
 רַעָר איוו וא ו זיָא סע זַא נוא הק טו

 ןדְנאַה רָפ טיִנ זיא סע טאג איז טאָה - 1
 לאָו . זיק סוא - ּזא לאז סע א א

 נוא קנארק ןיּב ףיא מ ווה איד אוצ ט
 אביו םיִבָכּוּכ תרובע רַעָר אּוצ ןייג טיִנ ןא

 בּוטש ןיִא ןמּוקְג זיא ףָסוי וא יתְבאַלְמ תושע

 טימ ןָמּוקנ יא רע דא הָכאְלִמ יו
 םיִא ּוצ יז טאָה סע ראָנ ןאָט ז

 טאָה רעָטאְּפ ה ןופ  טלאמ

 ."תטפ ךכ ומלע 5 ענעכמ דועק וכ .ססונמ 19 ןו .סזכ כודס
 "ףסוי בקמ קלוסמ סתיס *כ סתוכמ ס) סיס 6) ערפיטופ
  במפפל סמע .ככסל 'ביתכ 59 סמ) כ'נסד ב: וכ לעכל
 םומכס )ב 'ופפ 6 כ ס6ד ספק (ו"םג) ומע סככש
 " ?לנָסלו . םנעו סמ לע כ'סוע) סמע קויס) רמ6קד סו ופמ
 :סיסס טימכס 5לכ "פ6 056 בכשל סוג5 ממ 61 .ק"סד
 4: .סנסוגכ דריו סמע טמשכ :ןימע .ורנו רכגתו 6מכ 5 כויתמ
 :סתוכ :'למ 5 ןסט סתיכס םכיו כיתכדמ קופסוקכ .סכ 'ופ ג
 : "וגו םו6 ןוסו סויסכ יסיו ל"גסד

 ט'ע שוריפ
 בוא .תיבב םש תִיִּבַה יִשְנִאְמ שיא ןיִאָו דיש פָא ָךיז רע

 = פּוטָש איִד:ןגופ שטְנעַמ ןייא ןעוָוְג טיִנ זיא סַע
 .טאָה ידְבְ יהָשפְִמ (בי) : בוטש ןיִא ןטְראָר טייל

 ?ןֶנאְז אוצ רמאל ריילק ןייז ןיָא ןיִפיִרְנאָּב םיִא איְז
 "רע טה סנָו הרב ודגב בועו רומ טימ גיל ימע הָבְכָש

% 

 | ."ּויִא רע גוא דָנעָה ער ו ל 8 ןזאל רפ

 ,ּ .ןעו ווא סע נוא - א : סא רֶד 6 ןנְנאָנִ
 0 רע זא ןהעג טאָה אוז זא ּהָדָיְב ודְגְּב בוע יִכ ּהָתּואְרַּכ

 פל דָנעָה עא ןיא ריילק ןייז ןזאָל ראפ טאַה
 אנ רד ףוא ןראווג ןַפאְלְמְנַא זיא רַע וא הָגחַה
 6 אז טאַה םֶהְל \ רָמאּתַו ּהָתיִב יִשְנָאְל אָרְקִתִו (דו)

 -- אוצ טאָה איז נוא טייל בוטש עֶרִיִא אוצ

 "= טאטסשפ יככ סככ קופסופ ד
2% 
 ְז



 ל מל תישארב יי ' ₪ . .

 ו ְך .רמאל .םַהָל רָמאָתַו |
 א יס שמ ילאאב ונב קחצל ירבע שיאּונל
 ו 5 : לוג לוקְּב אָרְכַאְו ימע םּכְשְל

 1 ָבִר אָלְקְּב תירקו ו \ד|: ל / בווה

 . רועש פחה ילוק יתָמירַה"רּכ ועְמָשְכיַהְיַ ש
 - טיפלה אצה שני לצוד בזעיוארה
 | חט שה ו דוב הנהו  :החה
 . הולחדע תק ר8דתַו " : ותיִּבילֶא ויִנדַא אוב
 זמ ז + חש אב רמאל הֶלֶאָה םיִרָבְּדַּכ ויִלֶא
 ל ו ה
 .אישלערשפ תאפה""רשא יִרְבַעָה דָבַעַה ילא

 | סמ "וש לוק ימירהכ יהו" :"ִּבקַחְְלּל
 אנל . :

 הסר רפ הפח סו יִלְצֶא ודגְּב בזעיו ארו
 הקבשו תיק ילק ב % : ל 5 0 )5%

 < השובלל םירוטה לעב ם'בשר שוריפ

 5% 539 -ךכ 'ּפָ .ןייפ 'סמכ 'ב יפומיכס (זפ) תיבב שיא רתונ אלש םוי ותואב עריאו וכרדכ תיבה יכרוצ

 לע הלעש םירצמ רהנ סולינ תוארל וכלהש הדנא שרדמו

 < 1 יחרכ לעב ימע בכוש היה ילוק יתומירה אל וליאש ינממ םיקוחר םתאש יפל . לודנ לוקב ארקאו (די) : ויתודנ לכ

 יישר םימכח יתפש 8%

 - ספק 5 ו'ס . ונל איבה ואר (די) : 65 ףד) סטוס | םופד טמספ חובב סמ םוכס יסנלמ םו6 ןולו כיסכדמ ןטכדס

 ה טסו ו ףגמ כה נפה רבע 7 ני לשל ןמרלה לרב
, , , 

 ס ו ו /% .

 יי ילא אב () :ףסו לפ וונדא (ו); סנס לכלל לרכלל דו תסמל) פלטה ל
 וכורטנומ רסנס רכעמ ולכ 5) ססמ סז יד 5 וטרזכ 335 רסנס רכעמ .ףבס סעב ו יד ססמ .סב ומלמ .ססלכ6ט ןויכ 9%

 2 <> טיע שוריפ ט'ע שוריפ ₪

 . רִא אייַּב .דיילק ןויז גייל טאָה אוז וא הלא ןיימ טהַעָז ול איכה ּואָר ןגאָז וצ וזָא מאק טֶנאָזְג

 ןייז וצ ןמּוקְנ ויִא ראַה ןייז זיָּב יב לא ויִנַודָא אב דַע *יִרְבְע שמְנַעָמ ןייא שא טֶכאַרְּבִג זנוא טאָה ןאמ

 .אוצ טאָה איז נא הָלָאָה םיִרְבְרּכ ויִלא רבו (זו) +: זזה טַעָפְשְג זָנּוא ןופ לאָז רָע וב קָחְצל ירּוהי ןייא =

 .אוצ רפאל דור עָיְזאְד איִד או וזַא טעְרְג םיִא רע ריִמ אוצ ןּמּוקַנ זיא רע יסצ גכשל יא אג ןכאַמ

 רַעְר רִמ אוצ ןעָמּוקְג זיֶא סע רב יל יב ןאָז ןְפּוָנ יִמ באה לוד לק ירק ןֶניִל רימ טימ לא

 סאו וטל תאכה רשא רעשידוי רעְר ירכְִ טֶבַעָנַ .ןּבוהְנ ןֶא ּבאָה ףיא טֶסייַה פד לוק סורג ןייא טי

 ןמעְּפָש וצ יג קחצל זנוא וצ טֶכאַרבְ טֶסאָה אּוד ןיִא ןַעְַנ זיִא סע נוא ָטָשְכ יח (וט) + ןעיירש וצ

 ריִמ טיִמ טֶלאּוְוְנ טאָה רע טֶסייַה סאד ריִמ ןופ באָה יא זַא ירק ילוק יפופידס יִּכ ןֶרעַה ןאָט ו

 א ילוק יסירהכ ןעוְנ זיא סע זא גוע יהמ 9  ןניִל = כוש ןעיִרָשג באָה ךיִא וא לוק מ ןָּבּוהנ ףוא

 אַה א גוא יו לוקי ןּּוהְנ ףוא אָה יא עניי יב אג רָביַא רע טה שו יל חמ
 ץינ ןואלנ רעָביִא רע טאַה יל ודב גוש ןנירשג = גוא הנחה אצמ ראו ןפאָלְט א ויָא נוא רֶדייִלְק

 ןֶפאַלְמְנַא זיא רע דב חנו זט) :םאנ רֶד ףוא 'ןנאַגְנ םּורָא זיא רש

 ל א !



 0 תי הוב
 המע תלילמיד ּהָתַתֶא |
 אָיִמְנְתְפִכ | רַמִמְל
 ףרבע יל דבע ןיאָה <

 ביִסֶנו כ + הזר ףקֶתּ
 ּהָתִי  ףַמויּ ה
 יריִסַא  תיָבְל :ּהָבָהִיְו
 אָכְלַ יִריִסֶא יד רַתֶא
 מס הו ןיִרִסַא
 : יִבְסֶא | תב
 יוד :אָרְמיִמ .הָוְחַו אכ <
 הל דגנו ףסוירההעסב |
 ןימַחְרְל ּהָבָהיִ אח

 :ִריִמַא תיִּב ב ויִעָעְב
 םיִסָאָה תב בר

 י7 | תי פסויִד אָדיִּב בס
 ןיִדְבְע ִּלָּכ תִיְו יִרִסֶא תיִבָּב יד אָיריסא לָּב

 םירוטה לעב
 'ק = יכיס6ו = קופל | ילּופ6  סיכוס5 ךלמס ילוס6 6 -
 ויס6 * למ סכד .6י5וסש לע לופס סיס  סינש 8

 יישר

 יהיו (פי) : וגל תפס לטל ו ירכעס דכעס יצ
 ןכ ול סכמס סימסס סעקכ . 'ונו וינודא עומשכ

! ₪ 

 925 .לפוקפ סיספ .דסח וילא טיו (6כ) : ס)פכ םימסס ינינע ךדכע יל סטט 350  סולנדכ סכמלפ וסזו
 ט'ע שוריפ

 ןעונג זיִצ סע זַא יג (טי) + סאָנ רַעָד ףוא - ל
 טרעָהְנ טֶה ראַה ןייז זַא ותְשא ירבד תֶא יער מכ שכה

 איז סאו ולא הרְבִד רָשַא בווְו ןיז ןופ דיר א

 הָלֶאָה םיִרָבְִ גאז אוצ רפאל טַעְרְג םוא אוצ םאָה |

 איר טְנייַמְג טאָה איז ןָכאַז עָניִזאָד איִד איוו וזא
 רה ןאָמְג טְכַעָנְק ןייד ריִמ טָאָה דע יל הָשָע דָנָּז
 ףסוי יִנדַא חקוו ,כ) + ןְראָצ ןייז טמירננ שה נא 86
 הָנֶתּו ףסּוי ןופ ראַה רד םיִא מנ טֶה רע נּוא ס
 םער ןיִא רהיספה תג לא םיִא ןְּבַעָנְנ טאָה רע |

 למה יִריִסֶא רָשֶא םּוקמ שיָנְקְנִעָּפְג םִעְד ]

 ןופ עָנעְננאָּפָנ איר או טרֶא םעְ 5 :
 ןטראד זיִא רע נוא שש יה ןננאפנ |

 יהנ אאכ) : זוה ןֶנְנאָפִג םעְד יא

 -תא ו ;דא עבשב להו שנ :הָצִחַה ?
 ולא | הֶרְּבִר רַָשִא ותַשֶא ירבד
 4 הָשע : הָלֶאַח םיִרְבְּדַּכ רמאל
 םויינדא הקיו יז ופא רחיו ורבע
 .םוקמ רהפה תביא והנתיוותא
 םירופא ךָלָמה ל"א ירוסאירשֶא
 יהיו י : רֶהְּפַה תיִבְּב םשז"יהיו
 -ןתו דָסַח וילא טו ףסוייתַא הוה
 = ןתיוכי :רהְסַהדתיִב רש יניעב ונח
 == "לָּכ תֶאסוידדיּכ רהפה"תיִּב רש

| 

0 
. 

 תיִבְּב רָשַפ
 ןמת

 רהָפַה
 תאו

 1 ינתלל] 6 יכ .סיקטמס .כש) רפ66ש לע סינס 'כ .דועו
 סילומ6  ליתמ 'ס '6ו  ףסוי יכנ 'כ 'םמכ 'ג ,  סילו6

 םימכה יתפש
 וסהיוקו סמלד יד 5% רכע מכמ ססט סעכ | ןכו סנט
 ופ6 לכ ביתכד קוספס+ ךפסמ י"טרד )רן : סט) .5לו רכעל

 ם'ע שוריפ
 = לא 5< ףסיי טיִמ ןעווג זיא טאָנ נגא ףסוי תֶא יי
 / רמו דאָנְג םיא אוצ טניינג טאַה רַע נוא רסס
 "סאו ןשְטנעָמ עלא אּוצ ןעונג ןעַמוננ א ויִא .רֶע
 "ית ןָבְעְנְנ טאָה רע וא ופב ןעווג ןֶנעַז ןשראר
 - .ןנוא איר ןיא  רָחוסַה תיִּב רַש יִניְִּב טְקאָשְּב ביל ןויז

 = יא ףסוו אגו הָסיִפּת רעד ןופ ראה םַעְר ןּופ
 : טה רע נוא ףסוי דיב ב רוסה תיב רש ןּת (בכ) :ןסַעַזִ

 : 2 ןיִא ויה הָסיִמַת סַעְד ןופ ראַה רַעְר ןְּבַעְגְנ
 = .רש עֶננְנאפְנ עָלַא םיריסומ : תֶא ףסיי ןופ רֶנעָה
 [- דוח .חָסיִפְת סער | יא ןֶנעָז םאָוְו רקיסה תי
 = דמראד ויִא סע סאָו ללא נא ָ יש רָשָא לב
 ִט - רע מאה השש ה איה :ןְראוונ 2
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 70 קא ב ל

 הָפאַהְ םילוצמייהלמ 0

 סוס .רטסו (גכ) : .סילוס6 כיסמ 'ס ס) כמ6 סילוס6ס פיככ
 |63 יפל ספטמ) ופכ ודיכ םיל:מ כיתכ 621 .מילגמ 'פ ססוש

 םימכח יתפש :
 וגי6 כוסכדכ = 467 יכ .קח5) וג) ק6כ0 רט6 ירכעס דכ

 ו-סיספ ל'כ .ז : סכ קת ידכ ןס 6יגס 5) 6וסד כטוימ
 סילפיפכ ונויסו וכעוט ססל מופ סיס פוסו ויקחת סידנע
 פוסע) .ןוכוכ3 | סס ויסס ספ סקוע סיסְס 59 דיכעקמ סוס
 :רסוסס םיכ לכ ינועכ ונס ןפיו י6מו ססלפ קרסמ סיס 1

 6וס כט5ו כופכ וולס6 יכ ועמטמכ ס'יכס 'פ) ןכפו ₪ ה =
 םיאפמ 'ס סטוע :6ןס כט6 לכו וסוכיפט ודיכ םילפמ 'ס סטוע

 ילוופ זמ : ופ6  'ס ןופס ןסמ טיו ות6 'סכ ןסמ סיט
 : ןיריעופ סוכ ןוי .'5כ יפויפ םכמ 'יכ כ"ס5ו סוגרפ ןוט)ב סוכ
 סוס ןכד 35 ךןמלכ לעד "ו סיס 62955 5מלר פ'5ו ד

 ט'ע שוריפ
 זיא סע זַא .גאא הָלאְה םיִרָבְרַה רַחִע יִחָו א : ףסוי
 םִירְצִס ךלֶפ הקש במ דייִר ַעָניִזאְד איך ָךאְנ ןַעווָנ

 סער ןופ רַעָטסְניִמ קְנעָש רע טְניְִניִִנ טאָה =
 וצ סֶהיִנדָאְל רָקעָּב רַעְר וא הפיקו םִיִרָצִמ ךְלָמ
 םירצמ ןּפ ָלְמ םעָר וצ טיפ פל ראַה רעיו

 זיא רַעַטְסְניִמ קנעַש םעְ אייַּב טְּבייִרָש
 ייָב נוא קנאת ןיינ ןיִא גיִלְּפ ןייא ןראג ךֶנופָנ

 0% שש ו 4

 .בשו מ םל תישארב

 םש םישערָשַאילָּכ תֶאְו
 רהפה"ייתיִּב רש !ןיא 5: השע |

 רָשּאּב ורב הָמּואָמיָכיתֶא האר
 הָוהְי השע אּוהיירָשָאְוותֶא הָוהְי

 רחא יִהָו * מ יש .פ : חיְלַצִמ |
 הקשמ ּואְמִח הָלַאָה םיִרָבְדִה

 לע הערפ ףצקיוכ :םיִרַצמ ךלמל =
 לַעַו םיקשַמַה רש לע ויסירס ינש
 רַמָשְמְּב םתא ןתָיו ::םיפואָה רש
 רהפה תביא םיחָבטה רש תב

 םַש רוס ףסוי רשא םוקמ

 ₪ וי
0 

 הפ ישפ לע מפ הויה אוה
 לָּ תי ּזח יִריִסַא תיִּב

 יְִּב | הָהיִּב | ןח
 = העסב יד .אָרְִמ
 | בה את ידו
 = /רַתָּב הַָהנ א : חֶלְצַמ
 .ּחְ לאה אָמְנּ
 םיְִצִמִ אָכְלמ איש
 ןוהיעברְל = יִמּוחְ
 : םִרצִמִ אָּבְַמל
 .ןיִרת לע הָעְרַפ זנו ב
 יִקָש בר לע יהינָבְרְבַ
 : ימּוחחנ בב לע
 .אָרְטַמְּב ןוהְתָי בה נ
 תיִבְל אילומק בר תב
 : ףש" יד רַתָא יִביִסִא

 י ריסא

 םֶהיִנְֶאְל

% 
9 

- 

: 5 

 ו םירוטה לעב
 :עיככ סיסמ סלטמ) וינכ ודיכ קסָפ ל"יס 63 סילוכמס םיככ סיס" ךסכומ ינ5  לפיטופ )₪ ותס5 13 סכמ6מ 3%ס6₪ וסה

 'םמכ 'כ . ססינוהל) (6) : וינוח6 )םכ  קסעתמו וינוד6
 ספשנו ספיכס | ססינוד65 ולמו6ס . סיכ5מ ךכמ5 .ססינוד6)

 : יישר
 היה אוה (ככ) : סנטמכט סדוססו סנ סלכ ' ויסוכ
 1 דינעסמ | סוס .ז .סיכמימכ ומוגכסכ . חשע
 רתא (פ) :ופפ 'ספ ח לינפכ .ותא 'ח רשאב (גכ)
 יפפ סלול ספופ סנינכסט יפ . הלאה םירבדה
 סנסלופ ס'כקס ססע פיכס וכ לכד) סלוכ ופכ .קידלס
 סתווכס .פוכתס לועו :וי5 /ל9\ ססיל6 ונפים ול6 לס
 =! יטייפכ :בוכז מ טז . ואטח : ססידו לע קידנל
 -+ לש ןיקסוגכ + כול 25: זו 2 מ ןיכיטופ

 .יופ6  כוכז .סיקסמס :רכ) 59מ 15 5מ)טב .סכפנ ₪ סו .סז סנקנ ספ) סעק סוס כ'5 סטעמס סיס 62516 ילד סטטמס
 שר תש מ'ע :שוריפ

 < דע, קימש יא ןיראוונ ןָנּופנ יא רעקעְּב םעְר
 + בוא ייפירפ ינש לע התפ ףצקינ (ב) :טּורָּב םעְר ןיִא
 .:סֶרָניְִּב ייווָצ עָנייִז ףוא טניִרעָצִג טאָה הָערַפ
 - .ןֶנאַרְמְנ איר ןופ ראָה סעְד ףוא םיקְמה רש ל
 = + סקעָּבִנ סעד ןופ ראַה םִעְד ףוא נא םיִפואָה רַש לע

 ייפ ןָּבַעָנַג אייָז טאָה רע נּוא רַמְשְמְּב תא ןתינ (ב)
 < םעד ןופ זוה םעָד יא יִחְבַטַח רש תב הפופ רֶד



 הָמְל .רבְג ןוהיורפ |

 ןיריסא יד . םיהצמד |

 % למ ןנסנ ספ 4
: / 

 שנ ב סי אלטה בב
 ןהְתָי שמַשְו ןוהמע

 :אָרְְִּב ןימ
 אַמְלַה ומלח... ה

 יהו םתא תרָשְיַו םַּתַא
 ' ה רָמָשְמְּב
 שיא . דָתֶא הֶלְיקְּב ימלָח שיא

4 

7 

 םהינש םולח ומלח

 אָבְלַמְל יד .יִמוִחְ הפאקו הקשטה ומלח ןורתפל א המופ

 אָתַאַוו :יִרסַא תיִבְּב
 אְָפְִּב ףמוי ןוהתול
 ןונא אְַו ןח אנ

 יומי

 םורוטה לעב 1
 ע":כדט ופכ סיקע יקסע לע ןלכ ףה טיפט יקספ

 ךדיסו 60 'סעכ 'כ . סיפעז 6) : ונט סולכ  כוכז 6לפנש
 גיכטכ סניכ6 יקסע לע ספס סמ .סיפטוז סכילפ ₪6 ס6כי סמ) =
 ססיגפ סיפעוז 6ל0 ף6 סיפעוז ססינפ !יסי לוכ6ג 50 55₪ |

 יישר

 : דס כ'י ל . רמשמב םימי ויהיו : ספל כ סויספ . "וגו םיהבטה רש דקפיו (ד) : ר'ופסופ עלו ופכ = ל סיפפ 'ל ןול\ ךנפס קפ 95 . הפואהו |
 סוס ססינפ ומלסיו . םהינש םולח ומלחיו (ס)
 סלספ 1 ססינט סוגס סלמ ל'כ וטרדמו , ופוטפ טז מ
 לכ .ומולח ןורתפכ שיא : לספ כופ יל סיפולס כס .סכיו | כמלנב = וסז\  ..ולוכק .ןולפפו .ומולס 5
 : .ססולע .לכ) דותעס ןוכספ) ספודס סולמ סנס דמל
 ([ סכומ) ףעזו כס (כ 0'מ) ומכ סיכנע .םיפעז 0

 ןוכספ ורמ5 וכוכס סולמ סנקט .רפוע ססל סיסס סוקמכ סוג סלכ דסס לכט 1)5 סוגס סלכ ססונלפ '5 לכפ 'יפ ₪
 . וריכס סולסו ולש

 םע שוריפ א,
 םעָד ןיִא םַש דוסָא ףסוי רָשָא םיקמ רעְטְסְנייִמ טבע

 רָש רקְפַנ (ד) :ןֶנְנאַפִנ ןֶטְראָדויִא ףסוי אוו
 רַעְרטלעָפאַּב טאָה רע נא תא ףפ"י תא יח
 פי חו טְניִראַּב אייַז טאָה רַעְ נוא םֶהא תרעמ איי רבא ןיז לאָנ רע ףסיי רעָטְסְנייִמ טֶכעְש
 :הָסיְִּת רד ןיא ראְא ןעוננ ןנעָנ אוי נוא רט

 עַיַּב יז טאָה סע, נא םֶיִנש סולח מלו
 טה כיל טְבייִבָש ישר לה ןייא ל
 םולָח םִעְרְּופ ןורְתּפ רֶד וא םולח ןייז ּתְמְלְמיַג
 קּוסּפ א ריו טייִטֶש םורד וא רָבַמ יז ןופ

 רש רֶד שייט ויָא סא רֶָפ גוט יל פואה
 רתופ טּוג טאָה ףסי 18 ןחעונ |

 :  םיִפעו םנִהְו םתא אר רְַּבּב

 וכוכק .סולסו ומול ונווסד .ססינט לס
 ןכוכמ סולק

 ופרק ורתס כ'6 סס) ומלח תומולס ינטמ ססינס סוטס בוקכ לועלו דח5 סול ומולמ םיפסורתכ כוקכדמ "+

 םירופא רשאסירְצִמ ּלְמָל רש
 "\ ףסוי םֶהיִלָא אָבִּב י : רהסה תיִבְּב

- 

 לאשיו
 : םילבה לש םולח אלו רקיע אותש הארנה ןורתפל יוארה םולח , ומולח שיא (ה) : רושע וא םימי ןכו . ותלואג .תיהת םימי ביתכדכ המילש הנש . םימי ויחיו : םש םידופאה יכרצ לכ לע והנימ . םיחבמה רש דקפיו (ד) : ם'בשר שוריפ

 םימכח יתפש
 ככד )ע ספופס לטו סיקפמס רפ סנפפ סוסש סנסקכ כופכ סוס ילו לכד לע כ'ג ןתול סנממ סוסע ספ6 ףסוו 6 .סוקכטס לט דקפיו עפסמ םרקפד יו"ר כ : בול וכ כ5טו 5לט ספי רוגסס דככל ו) סיסד לוס עפופ וככ ןיקסולגכ לן 55מנש ספו6) ככ6 סופתפ םוכנ לפנט כוכזמ ופנע 5 רופש) לוכי מוסד פוס סונלד סלסנ 61 ריפט
 םססס 35 ,סס5 ףסוו 6 סיחכטס לס
 :"סופו סטלפ כס5 קר כ'לוס 5 סיפי תשס דועב כמוכ 19 סול סע) כ'5 .סונמס ומלק ינט לילכו רמטמכ וי שממ סומו ונס מלר רמול ןולו . ם'נפ סומו סופי וסנוסג סוסס סומו רסכ 'פכ ביתכדפ קיוד ל : 'וכו סק6 פווס) 'ופ ןלל

 םוגמ סלמ דס5 לכד ועמסמכ 6מכד ןורתפס ילקד ג'נמ כ'סו 5 ססינס לס סולס 1 :

 = מולה ןורְתַּפְּכ שיא טֶכאָנ ןייִא ןיִא תְמָלְחיִנ ערב < אוז אוצ ךיז טאָה תומּולָמ אי רָמּולְּכ טְכאַנ < ץיא ןיא רפ הל תְְלְחְג םולָח ןייא ףיז טאה ןֶביִלַטיִא פלח שיא םיקשמה רש סעד אוצ ןעונג + טיע שוריפ
 אוצ טיירְב ןֶא זיא סאו ןורְתָּפ סעְר אוצ ייל זמ אנ סול ןייא מל יו פאה ןעָכילְטי
 חָפיִה רָטְסְניִמ קְניִרְט רד הקעפס איי ףוא ןָמוק
 זיא ףסוי נגא רסובב ףסוי סָהיִלַא אבי () :שיִנָקְנִעָפִג = קא ןננאפנ נע אייז םאו רקוסה תב םיריפ רצ םיִרָצְס ְּלֶמ םעְר וצ ןנעְו סאו "קעָּב סער וא
 ןיֶא ןָמּוקַנ איז אוצ
 םיִפְעז םְנהְו אויז ןהַעזנ טאָה

 כ

 .זרולרו

 ב
 : / 20 חקפוו וולע לסוג סיס

 = סק6 יפפ ןכ נוט 2

 75 הע גוא ספא אנ איִרְפ רד
 7 ונעו אייז וגנ וא



 לועפס לע

 .בשיו ם תישארב 464

 רֶשֶא | הערפ יִסיִרְסְזתַא לאָשיַוי =
 רמאל וינדא תיָּב רמשמכ ותא =

 ורמאיו " :םויה םיער םכיִנָּפ עודמ
 ותא ןיא רתפו ּונמְלִח םוָלַח ולא
 םיהלאל אולַה ףסוי הלא מא"
 -רש רֶפְסִיַופ :יִל אָנְורְפס םיִנרַתַּ
 רָמאיו ףסויל ומְלָח"תֶא םיקשּמַה
 ָפִגְבּו:יִנָּפל ןפנזהנהו ימולחב ול
 תחְרפְכ אוהו םגירש הָשלֶש
 היִתְלַּכְשַא ּולישבה ּהֶצִנ התלע
 םוסו . סירכד םקרפו יח'ו ק:רפ רבה 'פ ל סגיר; ספ'ע ןפגנו אך

 . ספ ןינומ פתרפכ

 םי'בשר שוריפ
 לאקזחיב ןכו .ותוא רתופ ןיאו וטכ , ותוא ןיא רתופו (ח)
 ןכש .חצנ התלע .תחרופכ (י) :םתוא םניא םישועו
 י) : ספלפ יגפכ וסומכסש ףסוי  דוככ סיונכ וכפס ולפסש לופסס

 םימכח יתפש
 טי6 כקכט וס וכונה  ןולקפו ולט סו;ם 55 כ'ע6 ידדסש | =
 דיתעס רכד) ספודס סולק 'יפ , וכיכמ סולח .ןוכתפכ ומוגמ | =

 כ"6 סונמכ ס5כ ןולתפס סגפ .ןכומס וכ 6לו-= ססולע כ ==
 ןוומדס ף'כ .5יס תמרופכ 5 42 יפים : ףסוי כתפ סמ =

 לו כוקמס לע 06 יכ קפוכ ? כ ממס 6 :יכ לט6כ ף"כ 6
 "וס ודו כוסמ תומדכ | ודי ביממכ יסיו 'ופו .

 עוסכ וכסק כ'מלו ודו 5ו9וסט ונפמ .קכ סכ סנווכ כ"ס 6)שכ
 ק65וס סנוכ סנווככ :סז סיס ו9לכ סנו רוע .ספוגקסו ינפס

 דכ סגלתמ סונכתסו סכפס סטכ ססנכסו סניק סמ3 דוס |
 'סמולכ 1 ע : ס'פרס ?'כע . רכע גטופ ןוספ וסט סרפ6 יגיב תסרופ סגכתש סישכסו תולמס | 59ו  ןינעס סגלת חכפ6
 ןוימדו  יוניט סוכ י)כ ןפגס סמילסכ שממ סמרופ סתוסט ומו)קכ 1) ספרנט

 טע שוריפ
 רַמָשְמְּב ותא רָשַא זערפ יִסיִרְכ תֶא לֶאשִיַנ () + נירעורמ

 העְרַפ ןופ סֶרעְנִראַּב איִריטְנָרֶפָנ טאָה רֶע נוא
 עא תּמ הָסיִּפְת רד ןיִא םיִא טיִמ נז יז סאו

 עדס ןֶנאָז אוצ ימאל ךאָה ןייז ןופ זוה םִעְר ןיִא

 טֶכעְלש םיִנָּפ רָעייַא זיִא םּוראוָ סויה םיְִר םֶכְנִּפ ה
 ותוא :ןיִא רתופּו :ּונָמְלָה םלַח ויִלֶא ּורָמאיו (ה) טניה

 יז טאָק םּלָח ןייַא טָנאַָנ םיִא אּוצ איז ןֶּבאָה |
 ראפ טיֶנ ןיא רַעְיישאַּב ןייק נוא ַמְלָחִ זנוא =

 ייז גצ ףסוי שאה ףסוי םֶהיִלֶא רמי םיא ּוצ ןרנאַה 4

 זיא טאָנ ּוצ םיִנרְתִפ פיקלאל ראוָו ראָכ אלָה טֶגאָוְג

 : סיס
 | המ יד 0 יִבְרְבר
 הנובר תיִּב תַרטַמְּ
 ןוכיפמ ןיד ו אָמ רָמיִמְל
 | ] ןיד = אמי ןשי
 ַח ּהָל ּורמִאו ח
 5 ל רַשַפּו אָנמלח
 ַה פסי | והל רַמָאו
 ןרשפ יי יי םדק  ןמ
 ןעב ועָתְשֶא אמלק

1 
 רַמָאְו ףַויִל ה ּהָמְלַח תי
 אָנְּונ אה יִמְלַחְּב הל
 אָנּפּוגְבו י : ימה
 איִהְ ןישבש אָתַלִּ
 תקָּפַא תַחָרְפַא .דכ
 < ץנ .תצינאו ןיִבְלְבל

 ולישב | םירוטה לעב
 620 'ג .דולפס (ח) : 'וכו כוכז 65ענ סז ס)יכ6 יקסמ לפ
 לעס ס"דכ דמו סטסתכ ד ודוככ 5  םיונכ ולס זיפ

 16 ד'פ סכיסד ס)ועס םוכ6 'ינכ רסס ביפכ . סנילש

 יישר

 ךינוקמ םוכולל פוכופז .םגירש (י) : ססס 6 ףמז
 תיסו ם תסכופ) סמוד . תחרפכ איהו : ץיזו
 "פסטו ע קסמופ סיס ועסכ יפולסכ 3 .סמדנ םסרופכ
 ."ןוסטפיופ) מלב ר'ינפסס רדמס וטענו ם ס5נ ססלע חרפס
 . וליפכס .ךכ למסו (סמולב בענייס ןעסעילםפיוס כעדס
 :םמלופ לט סוגרס כ'ע ןיכלכל קקיפס םסכפ6 דכ םיסו
 :סיסי לפוג לסוכו חי סיעטי) כיפכדכ סכפפ לודנ כ

 םיבנע

 -ןכומכ דקוכ )כס סלרפ 6 רפוכ ם :
 -ש'ע שוריפ

 + ריִמ טָלייַצ רד יל א וּפְסְרעְדְייִשּב ןרְנאַָה רַפ
 :תֶא םיִקֶשַמַה רש טלייצ רֶד טאָה רע נּוא רפפל \ט)
 מול ןיז קְנאַרְִנ םעד ןופ ראה רע ףסזל ופלמ
 .ךנולחב טְנאָזָנ םיִא וצ טאָה גוא ול רֶסאנ ףַסוי וצ
 ןונ וא חו לחג ריִמ יז טאָה םולָח ןיימ ןיא
 פנבי 60 :ריִמ ראַפ זיִא קאָטְש ןייונ ןיימ יל ופנ
 שירש חשלש ןַעוְוַנ ןָנָעָז קאָטְש ןייונ סַעָר ןיא וא
 א דלג יא רע וא הפ איה ןניִווצ איירה
 7 סע 3 ל או



 יא
 אַ אי

 תיִרְצע יבש ֶּ :
 הָעְרַפְד אָפַכְל .ןט ל
 לע .אָסָב תֶי .תיִבָחו

 רַמָאְו בי: הערפד אי |
 הָגְרָשּפ ןיב ףסוי הל
 אלת ןיִשְבְש אָתְלּה
 ףוסּב ני : ןונא ןימז
 ְנרְכְדַי .ןימוי אָתַלִּ
 (ףשיר תפ הערפ
 השמש לע נבי
 הָעְרַפְר אָּפּ ןִּתַת
 אָתְבְלִהִּכ חב
 אָתיוה יד הֶאְמְדְ
 ןהְלֶא די :הָלי ימשמ
 יננרכדת 6?

 - בשוו מ תישארב

 / או ידיכ הערפ סוכְו * : םיבנע
 =. םתא טהשֶאְו םיִבָנעַהְ"יתַא ה

 םכיל ְט םוכְהְתַא תאו הערפ סוּב
 ונרתפ הזףסוי ול רמאיו> : הערפ
 :םה םימָי יתשלש םיגרשה תַשלש

 הערפ אי םיִמָי תַשְלֶש !דועב
 כ לע

 טפָשִמַּכ ודיב הערפיסוכ תתנו
 יב 1 :והקשמ ת תייה רשא ןושארה
 1 בטי רשאּכ ּךתַא ינתרכז"םא

 ע .ָךְבישהְו ףשארזדתא

 תישעו
 . 25 ןינומ ט סטוס תקפו יריכ סעכפ סטו אך

 םיבשר שוריפ
 : ומוגרתכ . טחשאו (אי) : םידקש לומגיו ץיצ ץציו גהנמה
 תדע לכ שאר תא אש ומכ , ךשאר תא הערפ אשי (ני)
 ידכ . ךבישהו : וידבע ךותב הערפ ךתוא הנשי 8

 יישר
 5 ניו לדסו ספ :95וי\ ( רכדמכ) -
 0 עי סככסו קיכנעו ופוגלפכ .. טםחשאו :(6י)

 ל סס ןפיס . םה םימי .תשלש (ני) :
 :(35 ןמוס) סבכס סדנ6 יסלדפ םיו , סופי כנש צ
 דוקפיסכ ןובטק ק 5 . ךשאר תא הַעְרַפ אשי (ני)
 : ססמע ךקוס סנמי - וינפל ל קרטל וירכמ 65
 מומו ךלמ םיסכ -
 ט , שוריפ 8
 אנ רֶד גּוא גְנּוצאְרְפְשַא הַָי ןָנְנאָגנ ףוא : :
 ַעָרְיִא היה גיִטייַצ ןראוו ןָנעז אווז \ ליש ד

 נא יִדְָב העְרפ פו (או) : ןבורמ ןייונ םיִכָ לע
 תֶא חֶקָאְו דָנאַה ןייַמ ןיִא % העְרפ ןופ סּוּכ רַעָר

 טַחָשֶאְ בור | ןייוו איד ןַמּונְנ פאה ךא וא יב |
 טשִטעווקנ סוא ּבאָה ךיא נוא ער םוכ לֶא ₪

 נוא .סיכה תֶא ןּתֶאו העְרַפ ןופ סוּב םער ןיא /

 הפ ףכ לל סוכ םִעָר ןבעְנְג ָךיִא ּבאָה םעְר

 טָה ףסי ל סא (בי) : הערפ ןופ דָנאַהְי דפו
 גְנּודייִשַּב ןייז זיא םֶד נורת ּח טְנאָזג

 טה טיס תש ו איירה עו
 ָּףאָנ סימָי תשלש דועָב 0 )

 קל ינקלכז ס5 לש5 , ךתא ינתרכז םא יכ (דו) :

 יםיקשמה רש שאר תא אשיו ביתכ ןכו . ךנכ לע ךבישהל
 : ךתוא בישיו ושוריפ םירצמ 'ה ךבישהו לבא. וידבע ךותב
 תוטב ינא ךכ לכ רמולכ . ךתא ינתרכז םא יכ (רדי)

 םימכח יתפש
 - לטספד 6פוקכ יפקד לופ סדפ) ו ןופכמ ןיסד בוקַכַס ןט
 ל'כ כ: 6רקס ןמ ןנומכ סופי תש< סמלט סספ 6 צ
 5 25 = דע כוס ךכ לכ = תווסו ךשסכ | ק6/ 6כו סעכפכ
 רספכ סוקמכ יכ קכמ | סוסוו | נ609וסל סת6 לכית ינתלכז
 56 601 ס6 סכפ דה5סו 'פונוס) 'דכ טמכמ וכד סוסמ
 4ףסכוכזיפ לסומס ךרדפ ןיפכ יגפמ ךל כטווט רח6מ ככס ףוסוסו

 ךל כטייט לססמ ק
 ט'ע שוריפ

 טעו] ףשאי תֶא הפ אָשְי םּורָא גַעָט אוירְר ןיא

 ל .רַמולּ טְּביירְש ישר .פאָק ןייד ןָלייִצ העְרפ
 .עֶנייז ןילייִצ הערפ טעו) םּורָא געָט אייר ךאְנ
 הֶדּועָס רֶד אייִּב םיִא ראַפ ןַעְניִדאַּב איז טכענק
 נוא בשה איז ןָשיווצ ןלויִצ וא ךיִד רע טעו

 םּופ ןייב ףוא ףט לז ןרעק רעיונו ףיר טעָע רע
 .הערפ סי תַתְנ טסניד ןטשרע ןייד ףוא טֶסייַה סר
 ןוא הערפ ןופ סוב םעְדְןְּבעגנ טסעְוו וד נא ודָיְב

 + 'עטשרע סאד איוו וזַא ושורה טָּפשפכ דָנאַה ןייז
 יא םיא .אוצ טכג עַל וד איוו ּוזַא רֶמּולָּכ מכיר
 = 7 דא יחקָאָס יה רש ןָטָשְרִע םוצ בע דָנָעָה איִד
 0% יה ל רעסנעש יד ןעוונ טיב אור

 0 ₪ א ד ,-1 שש רב



 בשה מת ישארב

 עיו י:ישאר לטמ |

 . מ קוכרכ יכ סי יפ יו א'ן[\

 לכות יכ יתעדי רגו ינרכזת .םאש הערפ יניעב ןח אשתש
 ראשכ םולכ ןאכ יתעשפ אל ירהש הזה תיבה ןמ ינאיצוהל =

 םגו 'וגו יתבנונ יכ רבע ינא ןידה ןמ אל םנו , םיריפא

 805 5 6 . סה ידמע אנ .תישעו :ימולספפ :
 ילס (וס) : דסמ יפע .ססוע ספק ילכ סטקכ ןומל -
 ט'ע שוריפ 2:

 ריד איב ןקנעדג יְְִּב כ טֶסַעָע אחר
 טַעָּב יז מוג ריד = טעו סע לויונ ל בטי רש א

 ןאָט ריִמ טיִמ טָסְלאָז ור דַסָח דפ פיש ףיד יא
 רעד ָּךיִכ טָסְלאָז אוד נוא השרפ לֶא יגמר דָסַה
 ןנאק וטסעְוְ הוח תב ןכ ינפאציהו הערפ וצ ןְנאמ

 םאָד זוה ןגיִזאְר םִעָר ןופ ןעָהיִצ סוא ןָכאַמ ףיִמ
 תְָבְְְנ ןַעְר גיגנ יכ זמ : הָסיִפְת דעָר ןופ זיא =

 סירבה ץרצפ ןראָוונ תבָנגְנ ןיב יא יפני ןראווג
 נא מאס הישע אל הפ סנו דנא ןעָשידוי םעָרופ =
 רגב יא ו כ ןאָמְנ םיִנ ראָנְ,ךיִא ּבאָה אָד ךוא =

 : ּבּורנ םַעָר ןיִא ןאָטִנ ךיס באה אז סאה =

 : יתרה דָסַח יִדָמע .אניתישע |
 ₪ תיבהךמ יִנְתאָצוהו הערשלא
 יתבגג בָנניִּכ 9 :.הזח

 יתישעהאל .הפהיםנו םיִרבְעָה |
 אריופ:רוּבְּב יתא ומשייכ הַמּואמ =

 ףמא"ו רתפ בומיִּכ םיִפאָהְ"רש
 הָנהְו .ימולחּב ינָאיא םסויזלא

 לָפָבּו" :ישארילעירח ילס השלש | =
 השעמ הערפ לכאַמ לָּכִמ ןוילעה /
 לָפהְמ םהא לכא ףועְהְו הָפא =
 הז רמאיו ףסוי ןע =

 תַשְלש םיִלָפַה "תשלש ונרתפ

 : נא ₪ אָתְלִּת ןיִלַס אָתְלִּת הָנְרְשַּפ ןיּד
 םי'בשר שוריפ

 יישר

 45 ו ג

 מ סקי "רבת וביט
 -תיּב ןִמ יננקפתְוהעְפ
 -ירָא ומ + ןידָה אָריְסא
 אעְרַאַמ אָנְבְְ במ
 אל אָכָה ףְו יִאְרְבְעד

 סא | םערמ תיְִבַע 5
 :תיִבְּב ית ואיש
 בבר. או זט ! יִריִסַא
 תּואָי "דא ימותחנ
 תא פת תסילל רַמָאְו רשּפ
 אמ ימלחב אנא
 ן וריח ןילכ אָהְלִּת
 אלו הז ישיר
 לבימ לכמ הָאְלְע
 םותחנ דב הערפ
 מו ןוהתי לָבָא אָּפעְ
 | ושיר יולעמ אמ
 רמו םסיי בתאו חי

 ףוסב

 ץראמ

 םימי

 תיב אלו הדובע אל בייח יניאו רנו חמואמ יתישע אל הפ
 ןירכינ . רתפ בוט יכ (זט) : ןאכ רוסא תויהל םירופאה
 .םיפכו רפע ירוח ומכ . םיבקונמ . ירוח ילפ : תמא ירבד

 ומוקמבו ןיכוס פ ילו סיפולק סולל לט סיטס . ירוח
 ם"יככומ ןיכוקס ןינסכ ספ יככומ ךלדו סככס םי

 טע שוריפ
 הפ ראַה רַעְד נא רָתָפ בוט יִּכ סיִפואָה רָש אד (זמ)
 פוג םיִא טאָח רע ו ןֶהְעָונ טאָה סֶקְעָכִג םעְר
 ןסוי רצ טנאזנ רע טאָה ףסוי לא רסאנ ןעוונ רתופ
 ולח ןיימ ןיא ןהעָנג ךוא ּבאָה יא ימולסב יג ףצ
 טרעְבַעְְג איִרְר ישאר לע ירח ילס הָשלָש ןגָנ הנה
 למ לָכִאַָמ לּכְמ וולפה לָסְבּו (זו) ! : פאק ןיימ ףוא ברעק

 ופ עו זיא בראק עָמֶשְרִעַבּוא רַעָד יא נוא
 קעָּבִג ןופ הפוא גְרעְוו השמ גראוו ןסָע יילרעלא
 ואָה לנופ רד נוא ישאר לעמ לה ןמ פחּוא לָכּיא ףועַהְו

 יִמ ףוא ּויָא סש סאו בראק םעד ןּופ ייז ןסַעְגג
 , אָה ףסי ןמו (תי) : פאק



 א 0 ב ו ל ו ו 9 6% 1 ו קוב ל ו דימו נור הר ל 2 יש ."'
 ה ל 0 : ו , ו 6

 ףילעמ ףשאריהתא הערפ אשי ₪ = מי תשְלש ) דועָּב <: םה םיִמָי =
 ףועה לֶכְאְו ץעייילע ָךתוא הָלַתְו הי לטל
 | יהיו :"פפ : ףילעמ הרשב"א ישא העל טמ
 =-תֶא תָדָלִה .םוָי ישיקשה םויּכ ל

 ויִרְבַעְ"ילכְל הָּתְשִמ שעיו הערפ ה רנד חח
 םיקשמה .רש | שארתֶא אָשינ וג "שאח 5
 יד אָמְּב בָלָצ יִמוִח ףכזזלע סוכה ןתיו והקשמ"ילע בר .ת בכ : העְרָש םיקשמה רשת בשמי, ירבע ליה ה התיק לעיקש בבת ךתְּב םיִפאָה רש שארית ב
 הָלִּת םיִפאַה רש תֶאְו = + הָעְרפ : יי ןח יש
 "אָלְו = :ףפוי םֶהָל רֶקְפ ראפ "ל "יי
 הכו ם'בשר שורופ םירוטה לעב 3
 יפקנ ךרד לוכאל ףועה היה לוכי ךכיפל ירוח םינרואו = ש5וי .לכז 6)) ךדילו 6כס 'סמכ 'נ . לכז 69 (נכ) : םומס

 " .ךילעמ שממ . ךשאר תא הערפ אשי (טי) : לפה תנירא +
 פכ ותאצב דימ . ףסוי תא םיקשמה רש רכז אלו (גכ) : היילת תפיקז לש אלֶא ןובשח לש תואישנ וניא ה

 םימכח יתפש יישר \
 2 ומש) תלעמו דעועס קעכ כ'פ5 קכ ) .כוטייפ פעכ דיפ תדלה םוו : סינפ ןסוסכ סמל (ןעכוק . ןטפסיז
 : ןוי 'לכ .סדינס .סוו 'יפ ך ליסוניג סי ול  ןילוקו ופדיל סו 8 ת
 םדפיפ םללקכ סימס ןכ לעו ספסס ספ םדלימ סיססט סיכקס ידי לע 06 דלוג דלוס ןיסש יפל ללוס ןופלו
 יי לע ופוכיכט עגנס ₪5 סככוס יכס6 (גו ללקיו) ןכו ךסופ  תדלוס סויכ .ךוקודלומ .(זפ .לסקומו)
 ופדועסכ ו וקכמיפ סיתלטמס סנופ .סיספ וידכע כסט סע ססכפ .'ונו שאר תא אשיו : סמז
 . והחכשיו :סויכ ט . םיקשמה רש רכז אלו (נכ) : ןממ 5 לכ ס5 ופט ומכ סכופכ וגס 09 ל
 : טיע שוריפ . טיע שוריפ | שש
 ישר טֶכַעָנְק עניי עֶלַא אוצ הָדָוַעְס ןייַא טְכאַמְנ  גְנּודייִשאַּב ןייז זיא םאָד ונרֶתפ ה טָנאָזִנ מא

 " פאק םַעְר טֶלייִצְג רע טאָה סיקה רש שאר תֶא = אוי סה םיִמְי תשלש ברע אייִרְד איר םיִלפַה תש
 נא םיִפואָה רָש שאר תֶאְו םיקָשַמַה רש םִעְר ןופ * ךאְנ פיִסָי תשלש רט (טי) : גַעָט יירד ףוא ןָטיי
 שו יי רות םיִפואָה רש םַעָר ןופ פאק םַעָר * טעו ךילעמ ףשאר תא זפרפ אשי םורא געש יירד |
 והקָשַמ לע סיקשַמַה רש תֶא בש (אכ) : טְכַעָבְק עָבייז * לע .ףְוא הֶלְתְו ריד ןופ פאק ןייד ןּבייַה ףוא הע
 : ףוא םיקָשַמַה רש םעְר טרעקג רַעְריוו טאָה נוא * הָיְלִּת רַעָד ףוא ןנְנעָה ףוא ךיד טעו רע נוא
 - ןֶּבַעָנְנ טֶה רע נוא הערפ ףכ לע סוכה ופיו קנארטנ ןייז  ןסע ןלעו] לָנְייַּפ איִד וא יל שב תא ףושפ ל

 תא (בכו + הערפ ןגפ דנאַה רַעְד ףוא סוכ םִעְר ןעְווָג זיִא סעד נּוא יִקנ (כ) ! ריד ןופ

 .. ףוא רֶע טָה םיִפואָה רש םַעְר גוא הָלְמ פיִפיַה רש יונ רֶד תלה פיי גאָט ןטיִרְר םִעָד ןיָא
 רע, טאָה יב לֶכָל הֶּפָשַמ שתו ה

1 0 
 ו "9

0 3 
 ו

 .- 7 פר 2 5 םשיו ם תישארב

 7 :אייז מה ףסיי איוו וזַא ףסוי םֶהָל רַתָפ רָשָאִכ ןנְנאָהְנ
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 םיבשר שוריפ

 ןמז . והחכשיו : תא ינתרכְז םא יכ ףסוי ונממ שקיבש

 םיסָנ ףפויל .השע ..ה'ָבקהש .העש .דע . ןב ירתא /נומ
 : .וריכזהל ךרצוהו

 םסוק זפד סיסש 6לטימ םוטפנ סמכ נכס % 1 מכ"

 םימכח יתפש
 כמ 63 .ם5": רכז 591 בוקכד ם'נמ כ'סד (פ' ₪ ש
 636 | .סופנמ ןקמ ,יִסיו .רככ .כסכ) סו .דסת .ומע ססע סנס
 יקס רקס דע ורכס 5ל2 "שס קסמ סקוס סכסס ךמול
 5וכ = לפוכמ .(י"מנ) סיקקמס רטכ וטוחטב סלפס ינפמ סונש
 תיככ .תויסכ יושב :סוו סיס 55 6 ומ .סק6 ז'פ 2

 ₪ ₪ < בש תושארב 8

 / יש ה ףסוזתא םיקשמהייירש רה
 7 ---ם-פ 5 |

 %- .ןמיס סומעב רשע ירתב 'ה רמא הכ ןיריטפמו : ןמיס ק'בי %

 = ישע 0
 צ

 | -םירוטה לעב
 | סיס סיקספס | לפט .וילגל סודס כז 6 . דסתס 6 ךימס
 רוסכ ספי ,סיס כו ףסוי 5 סטטם סֶכוטס רכז .59ו סכוט יופכ
 יש גלסו ןסכס  עדיוסי ₪ סטעמ | סכועס רכז 6)ו  סכ!ט
 : 8 סויכ זינגכ .סודס .לכז 521 וסה תיכס 25מנם דט

 ושר

 6 ש כס ףסוי .ו5 סלק  ימפמ ןפכמ לחלל
 | רכס ימתס .(מ-סוגסס) םמפלמ סינפ יפט לוס .םווקל
 לע חטב לו סיכסכ ל סנפ 09 וספכמ "ס סט רפק

 :בשיו תשרפ .תלסח : סל סיוקקס סילנפ
 - בש תשרפ תלסח : "וכו סיקכמס לס לפלט-י'עו ווק5 סכעע לפ סכד 6י9וסע .ונפמ סינס רטט 6 סולוס6ס

 טיע שוריפ
 רעד נּוא ףסיי תֶא םיִקָשַמַה רש רכְו שלו (נכ) :דיישאָּב
 םסַעְר ןיִא ףסוי טָקְנעֶדְג טיִנ םאָה םיקֶשַמָה רש

 םיִא ןֶסַעָג רָפ טאָה רע נוא והכי גאָט ןֶניִזאָד
 ןָא טה ףסוי ליי טְָבייִרְש יישר . טייצ רַעָר ָךאָנ

 'ע שוריפ
 רש םיִקְשַמ כה רש םעד ףוא ןוחְמְּב ןייז ןעְנְנאָהְג
 ,טאָנ םיִא טאָה העְרפ ראפ ןנאמ רעד םיִא לא
 א " ןיוז טזּומַנ ָךאָנ טאָה רע דא טפאְךסשנ

 : : הָסיִפִת רַעָד ןיָא
 2 4 : ? | כז

 בשוו תרטפה
 א 903 - ,

 \ : / ב ןִמיֶס סומְעב ב ע'תב

 ףסכב םרכמילע ונישא אל העבראילענ לארשי ימשפ השלשזלע הק מא הב
 באו קיצ

 והלא וכל ו ובא שיאוּוטיםיונע

 טע שוחופ
 יר סאו דָניִז יירד ףוא טאָנ טְנאָז ּוזָא סא הב

 לָחְומ איז ףיִא ּבאָה טנירניזנ ןָּבאָה לֶאְרְשי
 איז יא לע דָניִז עָדְרעָּפ איר ףוא וא ןעוננ
 רַפ ןֶפּוק רַאָפ אייז סאו םעְר ףוא ןייז לָחּומ טיִנ
 םינויד יִר םּוו סעד ןנִעוְנ ןופ ןטְכעְרג סער רלעַנ
 סַעְר ןופ טֶּפָשִמ סַעָר ןְגיָנ אייז נוא חש ןַמעָנ
 טאָה ןויָּבָא ןייא זַא גנוסילש ראַפ ןגַעוו ןופ ןויָבָא
 ןניינ םיִניְיַד יד ןופ רַעְרְלְּ איִד ןָשיווצ רלַעָפַא
 איי רֶפ יז טמּוק רַע וא טֶּפֶשְמ ןייז קעְטַא אייז
 םעְר,רֶלַּפ ןיינ ןפוק ראָפ ןוומ.לאז רע. יִדּכ ןראְל
 עָניַ ןסיִלָש ראפ ןנעק .לאָז ןייר  רַעָד רב ןייד
 ייז זַא ןְסּולְּג ןעּוט איז סאו םיפטושמ : רַעַרְלַָפ 0

 ףוא איז ןטְכאָבְט סילד שורּג רֶרע רעָד ףוא ןעיינ |
 נא ןנלג אוז .טייל עַמּורֶא איִד-ןופ פעק איד |
 | ₪ < כיל סער א יג קעוְא וב פיל ו ןח

 טד ןיא ןקנירט אייז ןעגמ סנק טייל עָמּורֶא איר |

 ואו יִרומְא םַעָד שְניִליִמ ראָפ איז ראפ ּבאָה

 ףְרד םיר שארב ץ ראה רפע--לע םיִפאשה : םילע ג רובעב |
 םיִדָנְּבִהדל : : ישדק םשהתַא ללח ןעמל \ הרענ

 דתֶא יִתְדְמְשַה יבא היה לא תב ותשי םישונע ב .תבְומלַּ לָצְא וי יילָּבח
 | .ש'ע שוריפ

 זס וא :נוא אָרמ אייז רפ ןָּכאַה איז לייונ גַעְו
 הרע .ץיַא םיִמ ןייז- הָנזִמ ןקינ רַמאָפ ןייז טימ
 םורד ןאָמ.ןיי אּוצ ןרַאווְג שרוקמ זיא איז סאו
 :ןֶמאָנ ןנילייָה ןיימ ןֶכַעְוְש ראפ ןכאמ ןלא איז
 ד ןופ רַעְריילְק יִתְנּבְשַמְג ףוא נגא .םידגג למ
 ראפש ןָא נוא ןְניָנ ףיז אויז ןעוט טייל עָמיִרֶא
 -- ראפ :ןויַא איז ןגפ ןכאמ אייז תָמַהַּכ
 זו תָּבַזמ ןעָביִלְמיִא איב ןסַע םַעָר איב
 טיב 4 ָסאוו רָמולְּ ןיוו ןטְפאְרְמְשג וא

 הא נוא יפרטשה יכא +ןֶצַעְ עָרְְיַ ןופ רעיה

 יונ קְראָטָש נּוא רַעָמייִּב ןִנעַמ או יא ךוה ןיינ
 פאה .ךָא נוא 0 ןסייפ כ ריי איר



 ו .אוהה"מזב סוני 2
 5 לע .לארשי ינ
 לשא(*" < 5 " -

 ,  בשח תרטפה הי
 ָבדְמְםֶבְחֶא ףלואו  םירצמ ץראמ "םכְתֶא יתילע ה יאו / -. ?רפ דימְשַאָו םיִנלַאָּב אוה ןלחו בג סיר הב רש

 םֶכיִרוחְּבַמ שיִיִבְנל םֶכיִנְּבִמ סיקאו : ירמָאַה ץֶרָאהתא "תַשְרְל הצע םיִעְבְר
 | אלמה הלה קית שאב - קיעמ יב יתנהב אבנת "אֶל רמאל סם - איִבְנהְלענ ג םיִהְנַה"תֶא וקשת + הוה לאש יב תאזךיא ףאה ₪ \
 -תשקח שפתו :ושפ מָלַמִיאְל רווח טירול ק קזחו לקמ סוג דב < רמז
 םיִרובְנַ "בל 5 ישְפנ 0 ל סופה בכר למי אל יילנרּב לקו מעי

 והחי 5 ש -- ה תא - דק "ביל המדאה תוחְּבָשִמ לכ
 .יתְלב תנע לוק רייפַּכ ןַתִיַה ול ןיא פר רעב הָיִרַא אשה + ודענהמא ית
 דול הָמְדִאְהַר הפיה יהחל ןיא שקמו ץֶרָאַ חפילע לופצ לופה + כל
 סעו רעב ,ךפוש ץק תידמא : דול א

 שע שוריפ >>>
 ףוא יא :ּבאָה יא כוא יפילעה יל : ןָטְנּואְז
 טרָיפג ףייא - ךִא :וא םיַרְצִמ ןופ טָכאַרְ
 סאד ןָשר אוצ :ראָי גיִצְרִעָפ רָבְדִמ לע
 ףוא :באָה ךוא נגא ₪ : ורומא ןגפ .דָנ
 עַרְעַייַא ןופ םיִאיִבְב אוצ ןיז עָדעייא ןופ לע
 יב תאז א ףאח הרות .ןָנְרעָל-אּוצ .םיריזנ אגצ ןג
 איוו לַאְרְשְי איִד ןָשיונֶצ טיִנ ךוא םאָד זיא לא
 : טאָנ טָנאָז וזַא מ םיא ןנעקייל סאד ריא טֶנ
 םיִריְִג יד ןקנירט ןִּא טְכאְמִג טֶה ריש וא ל
 יד ףוא גוא ןֶנְקְַּפ רט טינ :ןלאְז איי יב
 טיִנ טֶלאְו ריִא ןגאז:וצ ןמאָּבִג ראי טאָה םיִא
 48 לע יא .ןונ יא חג .,ןנאָז -תאיִבְ
 עו סָע איוו וז רָמְרַע עֶרעייִא ףוא ךגניוו
 ופי טיִמ טלי רד יא סא נאו ןשי
 גְּניִרָטְנַא פאר והאל האפ רעו טעו סע
 טיִנ טעו רעקראמש רעד וא ךננירג | | םע
 רֶד:נּוא < בעול ןויז ןֶניִרטְנַא אוצ 5 ץיזקב

 ןיימשאּב ןנעק טינ טעו ןנוב ןייפ טל
 טיִנ טעו סיִפ עָניִז ףוא גְניִרָג-א סאו דד

 דָרַעָּפ ףוא טייר סאו עָד וא ןעָניִרְיְנִא
 ובל ץיִמאו : בויל ךייז ןעְניִרַמְנַג ןנעק טיג רנ רע
 איִר ןָשווָצ ץֶראה ןייז טקְראַמֶש יסוו רעד ואו :

 אל הוה רע ל היִהְתַא "ודרחי אל
 לארשימ בכוכ

 ('וגו סָביִלְע רּוקְפַא ןָּ לַע 'וגו תּוחּפְשִמ לָכַמ יהי סָכְְצ קָר)
 ראָנ . רַחְסִמ ןייא םאַהָג ןָּבאָה םיִרָהּו אייווצ לָשָמ יִפ לע

 ניני ןויז .ראָנ .םֶלָג לָסַּבַא טיפ טֶלְיִדְנאַהְנ טאָה רי
 מע ןּופ :ראָנ רָחְסִמ :ןסורְגַא טאַהְנ טאָה רֶרְדְגַ ָד גּוא
 דע זיא דיִרָי ןייַא ףוא ןֶראָפִנ רָנייִלַק רֶד זיא למ ןויַא - טל
 איד טְנאַפָשג סוא םאָה נוא אס ןייא ןיִא ,ןָראָפנ ןיירא
 אָינָסְכַא עב רד. טמּוק -. פלש .ם .םיילג ךיז טאָה גוא דָרעַפ
 םּוראוו ןֶנאוו ןייד סורא םעָנ םיא טאו ג נוא ל ףוא ם םיא טקלוו נוא

 דעיוז יא -טאָה :- רחופ .רעְפּורְַא ןָּפ ןיירא ףֶךאַדכ אָד
 ןֶסורְג ,םעד ביל אוצ ןֶסעְרְס פֶא זומ רע .סאָוְו ראָפ טֶקנַרְקְנ
 גּוא סורא ןראוינ רחוס רָסּורְג רֶד יא םורא םייִצָא ןיא . רחוס
 ימּוג .עָנייז ןֶבאָת הָסיִפִּת ןיא טצעג םיִא ןֶּבאָה תובוח ילעַּב אי
 טעניילק םַעְדאּוצ ןָמּוקְג ןָנְמ נוא תובדג ןזעווג ץּבְקֶמ דָנייִרְכ
 גוא הָשַעַמ איִר טֶלייִצ רֶד אייז רע טאָה . הָבְדְנַא ןֶמג רוב
 תיישה טקַנאַדְג טה נוא ףוס ןייז טָסוויַנ באָה ךיִמ טְנאָזְנ םאָה
 לדה ןידה םּוָּ ריִתְל וזָא . טָלעְג דמערפ שנ םָה רע סאו
 ץָעייִרְפ םיִאְרְבִנ עלא ןֶלָו (וגו ירש וולעו רע יִצַע לכ ּונְנְרִי ואו

 ןטפשמ טלוו תחושה ליוו ראה ףּופָש ל אָב יִּכ סאו ראַּפ
 תיחוכ עַלַא ,ןמינָנ ןמאז אוצ טאָה רע סאו ראָפ שסנלמ םעְד
 איז .רביא ןזעונג זיא נגא .םיְורְּב על ןופ תודָמ ֶלַב :נוא
 = אד אוצ םֶנאָז ת"ישה :קּופכ ןופ טֶשָפ רֶד זיא םאָד . לַשומָא
 'םיִמ ןֶנְְמ ראָּפ ןיימ טאָה ריִא נגא רָנייִר טז ריִא לייוג לצְרַשָי
 .ןלהעְפּב ָךייִא ףוא ָךיִא לעוו ָיְִדיקלעללצ א איוו תודמ

 : תונוע עְרְעַייַא

 . טאג סו ףאז עָניִזאר איר רצ טרעְה הזה רבה תש ושמש :טַאָנ ןופ דייָר איָד ןֶנָעָז סאד גאָמ םעָר ןיא ןפולסנא טעקאנ דש טעו םורוּבנ
 - טבאְרְּבנ ףוא ּבאָה ךיא סאו הָחְפְשִמ רעְר ראָנ ףוא לָאְרְש רַעְדְנְק ריא טַעְרְג 1
 אמש ןָיא רָפושַא טימ | ואְלְּבְ טרעוו סע בוא ריב רֶפש תי א ?ןנאָז | וצ --.

 = םעמֶש יא זייָּב ןייַא ןייז טעוו סע ואל ריב הָעְר הָיַחּת םֶא וקורש רד טיִנ ךיז
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 טע שוריפ צ
 7% .. . שע שוריפ

 = א פלא 7 טיִנ ןעד יו טָכְראָּפ רעו טעייִבְש = םּוראָו הָשִּת אל ינ ןאָט מנ ךאז יד לאָז טאָי נוא

 סיב איד וצ ןדייר טוט טאנ רעקראָמש רע | טרעיינ ףאז ןייק ונ טוט טאָנ רעקראמש רעָר

 < 7 ?ןָז תואיָבְע טיִנ ער לא רע 271 אוצ רוס ןניּבְלַעָז םעְ ןקעלַפמְנַא טומ

 יל ןווא זַא .גָאש הירא : םיִאיִבְנ אי וצ טכעָנב

 8 ?:םלקנא < | . קמ אמ תישארב /%

 מפ ףסמ היא םימי  םיחוקט = יקוו א א

 ל ₪ או פל הנהְו םלח הערפו , .'

 * ל "*ל ראוהדמ הגה :ראוקללע דמע |
 + רימ ספי סיפפ זקפ יטיו א'ת

 7 תלע

 םיבשר שוריפ |
 | " םירוטה לעב

 ןָקִמ ססלכ6כ לפ5)  ןקמ ןמכ .כמפכ . ץקמ יהיו (6) | ביתכרכ תומילש םינש יתש .םימי םיתנש ץקמ יהיו (8) <:

 תאלמ רע לאני אל םאו .ותלואנ היהת םימי =
 ןל> ף5  לספ ןנס) ספ סינפ רספ

 :סיפנס .דוע\ כשפ ףוס3 ייסד ןקמ יסיו "יפו סינט כטע ףופ) = םימימ הדעומל ןכו , רושע וא םימו ןכו .הסימת הנשול |

 < 5 טמש לשפ 'טינכ . ס)מ סטכפו | סיטי סיסנס ןקפ יסיו לבא . תמילש הנשל הנשמ אוהש רבדמ חספב המימי

 0 1 רחא םויו הנש ץקמ עטשמ היה םימי אלב םיתנש ץקמ '

 < דחימ | תומהבה תותשל ץרא ךרד |. תולוע רואיה ןמ הגהו (ב) : ותנש ןב והרוק הנשה ךותב ותנש ןב ביתכדכ : | = 1

 םימכח יתפש . .
 < "שר

 .ףופ א ןק 5כו ףוסמ ופונכסכ , ץקמ *חי] .(5) = סומו ססכ 36 פוס ףופמ ומוגכפכ ןק ןוסד טופ רבד א

 שם לכ . ראיה לע : 5וס ושי 155 ךקמ ןוט) 15-5מ)סב 2 5לקב .ביפכד

סילולי סיולק סנופ םוכסנ = *?קס ךול5 ס'פמ וי6 סלקמ ומכ ס5קמ ןוט) 636 6 ףוס
 לפס לכס ינסמ סוניממ ןופ ב 

 סכוקכ סלע סולמו ג סדמ ידיכ וכופו .סוכופו ןייוסע 591 סוי) .סוימ ויס .סומונט סינ< .ותש רמו סומו טקנמל

 סימ' כ"5 5וס ףוס ןוס) ןקמד ןויכ 556 סונט יפס תלקמ |
: | 

- 
 לידס | סיל:מכ ןידלוו סימסב ןילמ יפ* ססופ סקסמו .

 5'סו 5וס תלקמ .ןוש) ןקמ "סה 'פמו יל סמ3 5 כקב בוכד
: 

 סולס לט ולקע וסז . תלע ראיה ןמ) : סוגכפ רפפָכ ןמ .םכומ פוסט סכיס 535 5וס קמ ןומ) מג זק ןוש לכד = =

 : (ופוסכי ךוקמו לסנס סלודג ךותמ ןקביעבו ןממיכסט יסל = דמג סומו פכס 5כקס כפכ .וכס) ףוס ןומ) וסט 5רקפס

 וטו לוס ףוס ןק '5 לכ ספעמו תנקמ לנו ףוס ןוט3 סוס |
7 

 5וס ףוס .ןק 5 )כד 5כסמ .ןידמ) .ו:5 - ףוס ןומ> ןקמד 5כס .םכומד ןויכ * במונכ 5וס ףוס ןק ןוט) לכ ןכו י'שכ טקנס |

 ומכ .ףוס טרפסמ סימעפס סגק תנמ כ'סכמ ףוס ןק .ןומל לכ טקנ ס"מד בתכס ס'5כסכ 5דו . ל"ג "ודו ש'נ) ןק ןקל |

 סמככ סז שדוק .סימעפ סעכ כתכס ף%ו .ןיס6 סלקמו ומכ ם:ק סעפו סנקמ "6 כולכ ומכ ס5ק סעפו סינס סנט סנקמ |

 טפס ססעת סינט % ןקמב 6רקמ יווסק5) 5כונו . "'כע סובב וסומכ יכ 5יטוק .סז ןיפ םומוקמ ;

 ה רוומ סיססכ תטמססב סמממ סשעמ סינמ "= ןקמ 5רקד סנטמסס  םיעוכטסו בותכדכ .סועובסס +

 רכטס = עודיס לוליס  פ'ס "6 = סעודוס 5'סב .רולוס למ = בוסכ סמ י'קד ב : לקו ס'לכ  .ספוסב 6 םטמממ |

 < לסנ | וס 55 5 סט = ם"מכ רסנ ןלכב .ביפכ 5)  סמ) | כ'5 תומלרכ סטרפכ  סוכופכמ םוכסנ 'דס לע ילקו

סיפ וגייס .סולינו סולי 5וסו סוכופ ווסט רסְנָס רמונכ רולוס בוקכ ךכ) סט סיכופכ .פוכסנ 'דש ילק רסנ סזי6 לע טדוו ּופּווב
 ןו

 סמ י'כריפדכו םיטלרב "ב .רכזנב
 'קד 2: סש סונ ְ

 ,סולולי .יוסטס = ופ) 536 דמוופס .ומסכ ןפופ ריכוס 53 ספג .םיטפרככ .סורכונס .םןמסנ 'רמ דח66 יפקד

 ₪" ו-2 980.שוריפ : שטע שוריפ = /

 '?ר וא הלקט עניילק רָנאַל םעָר יא ןבאמ ףוס ןיא ןעָמב זיא םע ,גוא סיסי ַָתְנש ץקמ יה אנ

 < "ג ףוא טְנעֶלָפ סּולינ טאָה הערַפ וא םלח ילפו ראי אייִתָצ = ₪

 ץֶכ ןיא ליי רָסאוַו איי זיא רע רואוק לע דש ןונ נוא ה תְסְלהִנ ףז =

 אי ערָרנא טֶכייִרש ישר . ףייט םעד איי ןנאָטָשב |

 ףייט רע ראָנ רזא ןַפּונ ןא שינ ןרעו קפה

 ףייפ םעב רעל ןטְטְנעכ א ליזנ ואו ןפורנ ןא טרעט |

 יִאןָסיִנ ןיירא טנע



 ץקמ \ אמ תישארב --

 : ּוחֶאָּב הָקְעְרתו רֶשְּב תֶשיִרְבו ו
 לַצא הָנְרִמעִתַו רָשְּב תוקדו ה 6 הָאְרִמ תועְר ראוה"ךמ ןֶהיִרְחֶא ו
 רעתאְו אָתַמיְפ . תורפה עבש תא רשְּבַה תקדו יפו א דפ הֶאְרַמַה תועָרתורֶפִה הנְלכאתו 5 הרטנ ספ ; - ראיה תפשדדלע תורפה ל ד

 ץקיינ תאירְּבהְו הארמה תפי םלַחְו ךּומְדּוה : הָעְרַפ
 | הנו תינש םלִחיו שיווה ה נ :הערּפ לבש את

 יישר ו סספ סימולסכ סיסולספ סיקותפנ םיכְס) סימנפ סידופ סיללפ רש םוקמ .וחאב : וחאב תועורו תולועו תורזחו ם"פ + סמפ)  סיכלמ סיפיפי סנגט .ש'פ . םורס טכס (3) םיבשר שוריפ םירוטה לעב ו עבש
 ןופל (ןיד פכ5) זעלכ ם'נגיפ . רשב תוקדו (ג) : וסל גטי וכל (ףסמוז) ומלכ ק'פיכמ סנפכ . וחאב : סקלכסכ 05 סילכ ןָפ ןילס וזל וז ופי תוטל סוילכסס ד עכוטס ימיל סוס ןמיס ו תופי (כ)

 שייו . הערפ ץקיו (ד) : םימ .ילב וחא אגשי כ' תכדכ
 םימכח יתפש

 קופיד .ףסוו  רקפ יפג = ןולפפס .סוכ .ס'ס 9'2 עכופל ימו 2 פכש) ןפוס סס תוכועס קורפ עכטד לקפפ ל ןויכ כספו ססכמס עורו ססלמס כוע לכו רטכ תופירכ קכ לקפס 'ספכמ חופו .תוכפס ןוס סמ) סו 5 ףסוי לפפ ₪ ספ) קו ד : ןכ סויוטע סנו .פוכסנ רלש לכו רוק5 סטכ וללק ןכל סדפ
 ט'ע שוריפ 6 סכסט ןפיס לוס .פ'זעו לוס כוע ןמיס סח כערס ימיכ לכסמ  תוורכל לסוס ןמיס וסע ינפסו .בטרס ימוכ| - טכוטס פממס לכ 6 סקפ '5ס . סיטוליפ יפסכ 5 םרפ) טו םורפס .סננכ5פפוד קדר ן :ועכ ט'בנומ6 \ פק = "עב טקנד ד כ'פמו ם'כנוט .ספופכ סמסכל | ןוכוק ועל ןופנכ 60ַד רמונכ ועלכ | ם'כניט פ'ועו רעכ סותיכ 3קכומ) כ"ס וכסד רַטָבִ סמסכ6 קד לפול ךויט ךסוסד עקד ה : וכ לסחי רספ ולוקקפ יד ו ןתונו קופי סינפ לכסכ סז ק5 08 לכקמכ ל ססרמ תופי וגויסד ל 05 סופו םוולָכס תופלנ .עכופס : כעבס .ימוכ | ססלמנ עכסס ימיכד . לע מג יסק ןולספסו לכוטס ימופ לוס ןמוס סכמ ל לכ .לקסס ןמיס הנלכאתו (ד) :קז חה

 הפה הנלכא וד) : ָךייִט ֶר ןופ ןטראְּב סר ףוא רעו ןזעווג ןנעָז .אייז רַמּולְּ טייל טעפ נא ט'ע שוריפ

 הָאְרמ תופי .תורָפ עבש תלע ו 7

 תולע תורחא תורפ עַבָש הָנהְו

 ןוכלו רטכ תוקד ספוקכ סמסכפ ןולוק ומג ירכע ןוטלכ כ .ס'כנימ סטוקכ סמסכל ןולוק ס'פ5 קד ןוש) פוס ט'כניטמ

 טוט שטנעמ ןייא ןרדנא ןנעק רָניִא ןייש ןִהעָט א ןרענ "טויל איר ןראי עמאַז איר ףוא מיס ןייש ןַעוָג זיא סאד טְּבייִרָש יישר . טַעָּפ נּוא |
 איז נוא ּוחְַב הָניִעְרתַו ןרעַדְנַא םַעְד ףוא גְנאָּב שי

 גוא הנ (ג| : ץֶביזומנ ןיֶא טרַעטיִפַנ זז :
 ירדנא ביז ראיה ןִמ ןָהיִרְמא תוליע תורָחֶא תוָּפ

 ָךייט םַעְד ןופ איז ְךאָנ ןעָנְנאַנָג ףוא
 ששילב ןיָד נא רָשָב תוקדו .ֶלאַמָשַ יב

 איז וא תורפה לָצַא הנד אוק 1
 םיל לק רואיה תפַש לע ב

 | איִד תוארה הֶאְרַמַה תי תורָפַה עַבָש תַא שי ןיד בוא טֶלאמְשג וייב ןעיוג ןנעָד אייז סאו איק איר ןסעְנֶג ףוא ןבאה :> איז נוא רָשְּבַה תיקו הֶאְרַמַה תור
 טעָּפ גוא טֶלאַמָ ןייש ןֶנַעָנ סאו איק ןעְּביז
 איד א ןָמיִסַא זיִא סאְר טְּבייִרָש יישר . שייִלָפ
 ןֶסעְג ראפ ןרעְ טע ןראָו עָטאַ איד ןופ ריי
 "א הָעְרַפ נוא הלרפ ץקנ ןְראָי רעָגְנוה איר יא
 דע ןוא תינש פלח ןשי יה :טֶכאוַנ ףוא ןראָ
 = ערְרנא פר סֶר םיִא יז טאָה ןֶראְטג | .ןָפאְלַשטְנַא ויֶא
 לה רח א תילי םיִלְבְש 2 קנה פל לאָמ

 ל
= 
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 ?יחוי קש עכש הנה י + תובפו תואיִרְב =
 הל םידכ | תפודֶשו תוקד םילָבש =
 יט פא  הָנעלְבתַו ' : ןתיִרָמַא תוחמצ =

 ספ אל עבש תא  תוקדה םיִלְבְשִה =
 הפרת תואלפ: | תואירבה םיִלְּבשה
 אָפְרַמַמְו < אר ו : םּולַח הגה תוערפ קב

 ל חלו המה ארכו הלשינ ורור םעפתורקבב
 תא ., סכ רעפ סריקפ סערפ דקייו אר

 4 םירוטה  לעב םיבשר שוריפ
 ."5/ סנקכ (ס) | : סיכ'ממ וסכלפסי ןעגכ ן-62 סימעפ 'ח 'ז- םולח ליגר תיינש הנישל םעמ תניש ןיב רגו םולחיו דימ
 םנופל לו6 5וס  טכוססמ םלוכמ יכג ךדילו לכס 'כ 'סמכ 'נ | םולח הזש ןיבהל בל ןתונ וגיא ןיידעו רחא ןינעל ףלחתהל
 :דמ6 סנקכ ס5ל 53:פופודטפו דמ6 סנקכ תוכוטכ 262 ןכנו = הערפ ץקייו זאו ירמגל רועינו ותניש הרמגנש דע אוה
 ן הנקב (ה) : עדי אל התע דע לבא םולח חנהו ףוסבל
 'רובפ חיה חתע דע לבא , האל איה הנהו ומכ . םולח הנהו (1) : םילבש עבש ןיערג לכל עבושל יס ותז .דחא
 ןכו ןורתפה = תעדלו רקבל בשחו ז"עלב אשפשירט ועד הפלחתנ . וחור ם:פתו (ח) : םולח אלו שממ חארש

 7 יישר םימכח יתפש
 . תואירב : וענכ ?'לילופ ז .דחא הנקב !ס)  רחפ ףסויט םידסכ ןמק) וינס למד  פמפ 'יפס סוו . 'וכו
 זעלכ טד"ייטסס |. תפודשו )= : זעלכ ה - ם'כ"ש  סננכלתו רמס סמל י"טרל סעקד "פ ?'טלסמו . ןכ ופופ
 .ףוקפמ 'ל .םופוכס סודק ט. ןפיקפו .(ןענסלטעגסיוס) ל "כ ל רמוכ ךייל סלול מ ןו6 וכ סנטלכפו 200 |

 םידק : לע .סכמס .םלדס י"ט | ךימס - סובסס זע) כ ופכ לר ז : ?'כע . "וכו ןמיס םרפמ ךכל סו 6
 ד 7 , 5 ןע למ סנק ספ יפנ 6ןסט )'דפוע סילכס לט טק) ןולוק
 דלי רעסיול) פ"סיכ + ןילוקכ תיסלזמ הול רמו .ךויט ןוסד ל"קד [ך : 6וס ןכ ימג ירכע ןוסלכ כ'%ו
 . םולח הנהו ::ועלכ שנפ . תואירבה 6 יכג .ליפ) .ןוכ סויס נע קוד 895 / סינכטפ .פופורכ
 : סיכקופ> ךלנוסו ב .וספ סלק "סולס .סלעכ .סכסו = וסט ם"ונייפ  תוכוט סולכס) ורוק זטלכ 5סד ןכתפו תוכס
 וכוקכ םסקפקפ סיפוכ פפלטמו ..ורור םעפתו (ם) | יִננ פופוככ ןוכ) ךויט יככע | ןוטנכ ס"ס כ'5 ם'ורפ 8'לכ
 ומור ספפסקו (כ 5סימד) כמוס סוס רכנדכוככבו לןומעפכ = 555 ךיוס 59 ןופדס לט ולוס .ונויס ןופדמד כ"כ ב =: ססינכ

 ו וכ ןוכוק ועל ןומלכד ךרתמו ס5וכפ :יכג 5 לכ6 ₪16 יִכג | =
 ןפוקש = 65 :ןופדמ  ןוס) 6ָוב .סופודטד סגרס 5 'סולקנוס- לכ5 . יככע ןוטכב ס'ס כ"5 סד6 ילומ וסע פ'על ש'רוטס = =
 םכמ .לוסמ ןופדט- לע = 6ידסכ  י"כרופ 6כמ ססרפכ 5סד ג ןולו ל"טכסמ ןולפ כסכו ס"60ס 'ופ ךכ סעכמ '9 לוסט 0
 "סמ סממ רמ5 ןינטכ "יפ סכסמ וע) לכ סונוס) 'כ סובמ י"םר יכסט תופורש ןוכו ןופדט ןיכ קולימ םיפ- כ'ַ\ ספוכפ /

 6/'עכו 5וס ער תוסכומ סולט עמסמ ןפכד .ל"קד . סוכ לע .רמ6 טוכופ .ספס 'ופ 5סד םוכס לע 'ופ סכסט כ"ו סקס 4
 פוקו 'ג + םימרזמ מוכפד "כ 'וכו פ"ג סכוע) לוס סכרכ ןמיכו פוקוכס לכמ לפוי כוט 6וס קיתכופ מולד ןגומ5 .-
 ןיקסכ לכ5 פמ6כ .עריש רס5כ דוע סוסו 6מנד דוע ןסו) כ:₪ ןוטלב סעפכ .יכ כ : ער 6וס 6"כיכ ןולוקמ .םזכ ותופו 0

 למוג ןמזוס לע  סרומ סנסו ת)פכ ינפמו (י"םנ) סילתופ) ךלטלנו סוכסס סלענ 16 דוע ןטי 595 רקוכ) פולק סיספ ינטס 5
 סתרטכ :סונסס  כמגנ ס!יקס .סדוק סג 6סד .ס9וקס לסמל רמגנ סולמ סנסו טרפפ כול לכסו ןכ) סדוק 891 ךכ 5וס ויטכמט 8

 מוש .תמ5ס פל מ'מ רמגנ סוסמ רטפפ- סערפ תעד)מ פ'ע5 ןומ5כס סונח 6כטכ םרפנ "3 . "וכו סולמ5ס ועלכ סינכטס |
 רמטסכ טקמקמ סיסש ןומעפ 'לפ 5ןס סעפתו 'יפ 7 : ש"ע 'וגו רכרס ןוכנ יכ סימעפ סולהס תונטס לעו ש'מכ | רמגנ

 ב | טיע שוריפ :
 ל ןנְנאז עלופ נוא עַטעַפ בז איד ןנְנאז עָיִר תוגיטו חשיידמ אורמש ןייא ןימ ףוא ןעיינ כנא
 לח הנו טבאַוַוָג ףוא ןֶראוְו זיא העְרָּפ נא הערפ = תיקד ילבש עב ןונ וא הנח () + עמי נוא עֶטעְפ

 ַש טָח םִִא ראפ ץֶנאנ ןֶראְוְ סול רעָד וי ןונ עָטְפאלקנ סוא גוא עיד ןֶנְנאז ןעָביְז פ'רמ.תיפדשו |
 או .ןחייִשַּב םיִא לאָז ןעָמ טפְראַרְּב טָצאְרֶפְשַג ןִּבאַה .וייחש הוחפיצ טניו] חַרֶוַמ ןופ

 , \ רקוגב יהיו (ה) : םויטאָּב רע  םילכשה לבש תא תוקרה םיִלָבְשַה הָנְלְבִַו ז) : איז ָךאָב |
 כ נוא אירפ רעד ןיא ןעוונ יד ןעָננּולָשְג ןייא ןָּבאַה איי וא הלכו תא"ַפמ



 5% | ו

 ןוהַתָי --
 בֶר ליִלַמּו ט :

 העְרפְל 2 %
 אָנַא יִנְחְרַס תָי 3
 : :ןיד- אָמְּי ,רממ

 צק הערפ לע גר הערפ
 6-2 בע
 בָר תיִּב  תַרְמַמְּב

 . רמס סריקפ ריכזמ מ5 א'ת אילוטק

 רש תיּב רמשמְּב

 8 ליש 7" ש; 1

 + א

 5 ." קמ אמ | תשארב ..
/ 

 | "לכ תאו םירצמ ימטרה"ילנ
 -תֶא םהל הערפ רפסיו הימבח
 : הערפל םתוא רתופז ןיאְו ומלח
 הערפחתא םיקשמה דש רבי
 :םויה ריִּכמיִנָאיִאְטִחיתֶארְמִאְל |

 יתא ןתיו וידבע" לעףצ
 יתא םיחָּבְטה

 תאו

 םיבשר שוריפ
 תא תעדל יחור םפפתו יתמלח םולח ךלמה 0

 : הערפל םיבשייתמה  םירבד" ..םתוא רתופ ןיאָו :
 ךלמ .םירצמ ןושלב הערפ לכ ..וידבע לע- פצק הע 06 8
 "פא ךלמיבא םיתשלפ .לשו ., םיארקנ םירצמ יבלמ :לְכ ןכז 1
 םילשורי לשו , ךלטיבא ינפל ומעט תא 2% ניב .

 ישר 2

 קמלעסו סולסס  קפכש 4% יקש סט וסט פ%
 סיקמ יפיטכ סילסנס . ימטרח : (פ'נ) -
 ימכ6 = = ןומל3 .םומנע = ןס = סומ5עב | סילסופס

 7 : (תומנע סכמ סימס למ .סוסמ סיב קנסמכו \
  לכ5 סתוס ויס סילסופ ..הערפל םתוא רתופ
 סרוק ו) סיס 5לו וינזסכ סנכנ נוק סוס לס .סעפל

 דילומ ספ  םוככ עכס סירמופ ויסט .סכולספְּכ

 ט'ע שוריפ
 חלש רַעוְוש ןעְווג ויִא ץֶראַה ןייז רַמּולְּכ
 טָה רע נוא ָהיִמְּבָח לכ תֶאְו םִיִרְצִמ יִמּוטְרִח לָּכ תאו

 רעָכאַמ ףּושיִּב איִד ןֶפּורְנ טאָה רע נוא טקישנ
 סָהָל העְרָפ פסו םיִמָכַח עְרָיַא .עָלַא נוא םֶירְצִמ ןופ
 ןייז ז טֶליצ רע איז טאָה הַעַַפ נוא מוח תמ

 טי טאָה רַעָנייִק נוא הערפל תא רו זי
 טביירַש ישר . הערפ אּוצ אייז ] ןדיישאָּב טנו
 ערעויז ןֶנעָז הָערָּפ וצ ראָנ דישב אוי ןֶּבאָה

 טאַה רַע ןרעוא ענייז ןיא ןנָנאגנ ןיירא טי ריי: |
 ןֶּבאָה איז חור תַתַנ ןייק מא ָהְג טיָנ אווז אפ

 ןכוימ טֶסַעְוְו אּוד טייִטאָּב םולָח .רעַר טנא
 טסעו) רָטְכעַמ ןעָביִז נוא רַעָטְכַעָט ןעָּביז ןָניוו

 טֶה הרע נגא העְרַּפ תא טיקשפה רש לדו (מ) :ן רי [
 אּוצ יסאל הָעְרַפ ראָּפ םיקָשמַה רש רע

 ּףיא זומ ֶדָניִז ַעָניַמ םּויה ריִזמ יִנָא יא

 טאָה הערפ ויִדָבע לַע לק הערמ 0%
 ךזל ו

 :תיב חֶמשמְב יחיא .ןתוו 22

 לע דוד ימיבו ..םלש ךלמ .קדצ ונודא עשוהיב קרצ יכלמ
 . םילשורי ךלמ  קדצ יכלמ  היהתש חיטבמ ינא יתרבר
 ?מיבו ...וכלמ -ננאמ .םוריו השמ ימוב- .  ןנגא קלמע| לשו

 יב .תוכלמ ןושל .הערפ .ןאכ ףא . קלמע ךלמ גגא  לואש
 ףצק הערפ (דוד) וינפל םירטוא ןיא ךלמ לש ומשכ

 םימכח.יתפש
 ךו5 ךכלה יו מ ,: גטס ךוקכ םקסקמס )כנטס ומ "וכ
 פוכיק '3 סס ימטרה "רב סוכמ ימב6 "לכ .סנהסמ םרפכ
 גכ סיריחכ "למ וטרפ) םיו ימיט למ ימוט סוריסג ןוסלמ לס
 לכדע סוסו ף6 לע סוסיקנכ קמ: לט ס5עס- סונסןג ווסט 6
 ןונקונ ויקט ורהו סומנעסו ןופלמ סו '5 5וסק וטרפכ סנו
 י"פ רכדמ סיסו ןקו6 ןיממסמו יקעס קיכ תחת | םומנעס
 ףפ סוס ןכפכ כעכ .סיסופ ףסוי ו) כמחסכ | 336 1 : ףוטכ
 סנקפ תוטע) ידכ ס'כקס ומ ספרס ךכלכ רפפס וס סוכ םרוק

 לארשי ילשמ
 הערמ יִהיִמְכַה לָּכ תֶאְו םִיִרְצִמ יִמּוטרַה לָּכ תֶא אָרְקְיַ הֶלָשָיְנ ח

 ולא איז םירצמ ןופ םי ָמָח עֶלַא ןפּור טקישל טאָה

 םָה רָנייִק וסתוא רתופ א םייִסאָּב סּולָח ןייז סאַָו ןֶנִאָו םֶא

 דייִשאַּב איי ןֶּבאָה אווז שרְדְמ רֶד סַנאָז .עָווג רֶתופ טיג םיא

 ָבאָה אייז ןירעוא איד ןיִא ןנְנאָנְג ןיירַא יִנ םיִא א סע ראָנ
 םּולָח ןיַא :ןֶהעַונ טֶסאָה אוד סאו איק עַמַעַפ ביז איר טָנאַזְג
 עמו ןעָביז איר גוא רסכעפ ןֶביִז ןָבאָה טסו אּוד זַא טייטאב
 פאָד זיא תוניִרְמ בי ןָמעְנ ןייַא מסעו אוד א ןָטייִטאָּב ן ןנְנאז
 ביז איד זַא ןעָויְג ולח ךֶתַּפ םאָה פסי רָבָא . ןֶלעַפנ טינ םוָא

 ראי מאז ביז ףיא םייִסאָּב ןנְנאָז בז אוד פיש איק פְסעַפ
 .ךננאו סְכלש כו אד םיִמ איק רְנאָּמ בי איִד וא
 - 2 +5 - לי 2 כב לעוו ךיִא ןָלַעַפנ העְרָּפ זיא סא ראי רגנּוה ןּביז .ףוא ןמיישּב

 סָע .לָשָמַא שמ ןייִמַש ראָפ ּוצ ןָּבַעָנ סאָר
 ל + ד --1 שץ וו = =% ש ךֶלָמ רֶד טאָה רֶנּולְק ןייק מיִנ דיִחָי ןָּב ןייא טאהְנ םאַה רע

 .ראָפ רע גּוא ריִמ ךאָנ ןניניק ייִלְּב ךיז טענו ןוז ןימ םכארַמּב

 | ו שהג בָשְימ .ךיז רָע טאָה תמכה םוש ןייק םיִנ ראָנ םיימָש
 פ 2 קס סאו רָנאל סייווא ןיא טקושג קעְוַא םיִא טָה גיא
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 ראו מב ןנ טראָד די ןַב רד יָא-...תוטכָח םֶראַד
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 יז "טָה נּוא דָנאַה אד ןמיני א םיא רע טאָה דָנאָה |

 םיִא וצ טֶנאז נוא טֶניְִעָלְג םיִא טאָה ןעָמ סאו ללְ םעָד םימ |

 לא רע רָגָא הָמָבח רד ןופ לכ ןיָא טָניְרעָלַג זיא רע יקאמ |

 רָסיֶּב ויָא ָךאָנ איְר סאפ אוצ ליש ןי מ ןייָטש ראפ למ

 מא אמ תישארב
 4 *ּפ

 ג ולח המלה 1 רש / תא
 | שיא אוהְ ינא | דַחָא הָלְיִלְּב
 ונָתֶא םֶשְויּונָמְלִ ומלָחְוְרִתַפְּ
 .רשל דכע ירבע רע
 וניתמלח"תא ונל"רתְפיו ולרַפְסִנו

. 

. 

 . גי סניגפ רטנ ונק5 ספו א"

 3 אנמלמ | 0 הָמָלַח
 : םֶלּוע אָנַּמְע ןֶמִתְו בי
 'בָרָל אָדְבְע .הָאְרְכִע
 / הל אָניעתְשֶא אילוטק

 .אָנְמְלַח תי אל = שיא

 םיִחְּבַמַה

 רבג םיבשר שוריפ
 . וידבע לע ףצק ינודא וינפל רמא ךכ אלא . וידבע לע

 םימכח יתפש
 סיכנמס .פומולהב סדוקמ . !"טרסמ בטרכ וסומו 590 סנידמ>
 לכ 16 וסוכלמ לכ סוכנוכ סוככד קכ סויעכפ סיכנד סני6
 : םוכ קרוק ו סיס 59 ךכל רפנדכוכנ לס ויפומונמכ סלועש
 כיחכו תונוס) רסס .ם'כו (י"סנ) ע : סעופ 'פיגב רענ לר ₪.
 סטוס 'יע ןוטל 'ט רוכמ 6סו ומסס ךירפט סירגמ יסומונב
 בענ ונפ6 סכו רמ6כ ןווכד רפוימ יפנ דכעד ם :3'1 ד
 ס6 וכ ורפע רענ סוס לסוסס תיככ סיס 535 יפדוכו וכנע
 יפדו 656 סיקכעס .רמל ךכע לוסט רמ6ק מ'נמכ כ"פו ףסו*

 | לארשי ילשמ
 טקיִשְנ רע םאָה םעָד ךאָנ . תּומְכַח ליִפ טְניִדְעֶלִנ ךיז פאָה
 רֶד פאָה ןֶמַעְנ םייִהֶא ןוש םִיָא לאז רָע ףיִרְבַא רָטאָּפ סּיצ

 ייִלְרעָלִא טנאקג ןוש טאָה רע םּוראוו ןֶמּונָג םיִיַהַא םיִא ראפ
 עסּורְגַא טֶכאַמְנ ךלְמ רֶד טאָה ןַמּוקְנ םייָהָא זיא רע זַא תּומְכָח . ו דל - יי -

 הֶדּועְס רֶד ךאָנ םיִצָעי איִד טיִמ ןֶראַה עָניַז עָלַא ראָּפ הָדּועַס

 תומה יד ךלָמ ֶּב םעָד ןבּורפ טלאוג ןֶראַה יד ןופ רֶנייִמ טאָה
 ראָפ סאו רָש רד םיִא טְנעְרָפ טְניִרעָלִג סוא ךיז מאָה רע סא

 ךיא 3 ךלמ ןֶב רד םיִא טֶרָפְנע טָניִרעַלְג סא ךיז ּוטְסאַה תומְכָחַא

 תימָכַָח עָרְדְנַא ָךאָנ גיא .תונובשָח נוא הָדיִדַמ תַמְכָח ןאק
 איִד וצ טכאַמ נוא דָנאַה רד ןיא לִי יי רש רד ב

 אַ

 גיִנייִווְנִא נוא ךאז עָניִדכיִלא ןייַא דָנאַה רֶד ןיֶא טָפאָה אוהד

 זיא סע םיא םֶנאָז נּוא דנו ראָפ רש רד יז טאָה לוה יא

 גאז ראָנ לוה זיא גיִעייִנוְניא :נוא אז ץביִדְכילאק ןייש יקאש

 לַלְכ רֶד למ ןֶּב רד םיִא טנאָז זיא ךאז עקיבילאק.יד סוו ריִמ

 גיִכיִלאָק זיא ךאז איִד וצ ןֶסיוו לאָז ןעַמ ראָנ זיִא הָמְכַח רד ןופ
 ןֶסיוְנ לאָז ןעַמ רבא םיִנ רֶדֶא לוה זיִא םע בא גידְביִקעְריַפ רֶדָא

 רַש רֶד םיִא טְנאַז ןסיו םיִנ ןעָמ ןעק זיִא סאד ןיִסַא ראָפכ םאָ

 ראָפ נוא ןייז רֶעָשְמ ןייָלַא ןיש ךיז ןעָמ ןעק ןנעוו טסעד ןופ

 לָסיִּבַא למ ןֶּב רֶד טיימש - לָלְּכַא ןָ זיא ךאז איִד פאָמ ןיפש <

 םוראוו ןיימש לִמָא זיא םאָד גאז נּוא ךיז טֶכאַרָמאַּב נוא
 פיִמ רע םאָה טיִמ רֶד גוא לוה ןיא "דיל זיא ןיימָש ליִמָא |

 תַמֶא ךיז ןיִא פאָה רֶע סאו לכָש ןשיראנ ןייז ןןיונאּב ןָנאָ םעָד

 < ביתכדכ ידבל ףלמה היא ינא .  הערפ ינא ונינפל ןכו
 יישר

 ןורתפכ שיא (₪י) :(ר'כ) לנוק סס5 סונכ עכט
 = : ) ספודו וגל לקפנט ןולתפל יופכס סולס . ומולח
 < תנוע ןיסט סיעסלס סורוכס . דבע ירבע רענ (כי)
 ווסכ ןיסו ם סטוס . רענ : ןויזכ .ןוטלכ וכיכזמ סמל
 .דבע + ריכמ ניס עע וככוסל ולופס ירבע : סלודגל
 ידגכ:םכול לו ךכומ .דכע ילו  ם סילנמ יסומיככ כיקכו
 [.1 ולחכ שיא :(ס'6ר םלג ןכו סיליט ל'ס) . סילק

 : :טיע שור'פ
 ית רָטְסייִמ טָכְעָש םַעָר ןופ זוה סעד
 - ו + םיִפּואָה רש םעָד טימ ּךימ פיה 0
 דנוא יז טאָה סע נא אהָו יִנָא דָחֶא הָלְיַלָּב .םּולֶח

 השיא םּולָחַא טכאנ ןייא ןיא םיִא םיִמ יא ָתְמְלחִ
 :ףיז טאָה זְנּוא :ןגפ רַעָבִיִלטיִא גמל .% ור
 :ןריישב אוצ ּואְר זיִא סאו םלָחֶא ּתמלחְ
 טאָהיִמ םאוו שיִנָעְרייִשַּב םַעָד וצ ָךייִלְג א ג גוא

 תָסיִפּת רֶד ןיִא ןָטְראָד נא ונָתִא סשו (בי) : דיש 8

 ךייא נוי ןייא דבש ירגז רמ זנוא טיִמ ןעווג זיא
 טכעָש םעָר :אּוצ .םיִּבַסַה רש טֶכעְנְקַא יִדּוהי
 איר ןָנִעְו :טבולפ ראָּכ טָביִרְש יישר . רַעְטְסְניִמ
 איז ןעוט הָבּטִא ןעוט איז זא םוראוו םיעשר
 ףסוי וצ טאָה םיקָשַמַה רש רַעָד ןָצְנאַג ןיִא טי
 ןייַא טיִמ ןָפּורְג סא רע טֶר ןאָט הָבּוטַא טֶלאָוִנ
 שמיִמ זיִא סאָד רענ טגאָזנ טאָה רע ןיזְב ןושל
 יג זיא רֶע טיִנ לָבַש ןייק םאָה רע גנוי זיא רע
 א .יִרְכַע ןָפּורָנ םיִא טאַה רע " הֶלּודְג אוצ יִואְר
 יִנ ןושל רמוא ּוליפֶ ןאק רע ידוהי יא טיי

 ָביִרשַנ טייטש סע גּוא טכעְנְק יא זיא רע
 אט למ ןוק זמ םִירָצַמ ןופ :טכיִר אד 9
 דילק ןהיילק א שנ ראָמ גוא מ ץוק ץיז טינ
 ולייצ .רֶד ןּבאָה ריִמ וא + רפראַהַא ןופ



 אָרְקּו העְַ ו
 יהּומיִהְרַאְו = ףס? ת
 רַפְָו יִריִסַא תיִּב ץ
 תל לש ה יש
 רַמָאְ העְרַ
 אָמלִח .ףסיָל - העְרַ
 הס ו תימלֶז

 ףלע תיעָמְש אנא
 עַמָש . ּףמְד רָמיִמ
 אמלח 2

 םירוטה לעב * ==
 : ספס לק6 סיכלוס םומולסטס 'ילטמינכ ,לפפ- רצ 2

 < .ץקמ אמ תישארב

 רש יהיו י:רַתּפ ומלָחַּכ שיא
 ןָכ ונְלירתפ
 וערפ חלשיו ד :הָלְת ותא ינּכ *

 רובה"מ והציריו ףוי"תַא אָרְיַ
 דילֶא אָבִו ויתלמש ףלחיו לִי
 דדלֶא הערפ רמו יש + : הָעְרּפ
 ותא ןיא רתפו יתמלח םולַ ףסוי
 עמשת רמאל ךילע יתעמש ינאו
 , סע וג) רפפ רטפכ יִכיּו . סנ םוכבכ ומולתכ םיח 1

 [ ךלטה

 0 בישה יתא חיה

 ..מ סע ףנתיו חנגיו

 םיבשר שוריפ
 לבא .ךרבא ףפוי ארקנ ןכל . ךממ לדנא אפכח ג

 ומולחכ שיא (בי) : יתומכ שריפ בוט חקל רפסבו .

 םולח

 עמשת (וט) : ינכ לע .בישה יתוא חגו רתפ רשאכ יהיו (גי) : היח ןכ ונל רתפש ומכ םגו רתפ ימולח ועמשמכ דתו

 יישר
 . ינכ .לע בושה (גי) + ונימעל בולקו שא יפ
 וידכע לע ף5ק ספרפ רמפס ומכ :סלפמל לכמס סָעפ
 ןוסט = פל .ביפס ימ םרופ פו ןוסל רלק .6רקמ .וכס
 ןכו סעלפ סוסו: כיססל ודיכס ומ ביסס ומ םרפל יל
 "ימסוס סס םוכעל וילעט ומ לפ סיל5ק סוסכקמ לכ ךרד
 פוספ צ לסוסס פיכ ןמ .ךובה ןמ (די) .:רכדס 6
 ףלו מוג 5 סכקמכס רוב לכ ןכו ק למוג ןימכ .יוטע
 :(עכולג עכייס) זעלכ י'עופ רוב יולק ר סימוכ ןיס 0
 עמשת (וט) : (כ"3) םוכלמס דוככ ש יסספ . חלניו

 טיע שוריפ
 שְנְעַמ ןָביִלטיִא רֶתִפ ומלח שיא .תומּולח עַרנּוא
 רע רָמולְּ םולָה ןייז איוו וזַא .דייִשאַּב רָע טאָה
 אוצ טֶנְהאָנ גוא םּולָה םַעָר ְאְנ דישאָּב טאָה
 ּונָל רתַּפ רָשָ יָהָי (בו) 1 : םולָה םעָד ןופ ויגע םַעָ

 וזַא רייִשאָּב זָנּוא אוצ טאָה רע איוו וא הק ןנ
 טָכאַמְג העְרַּפ טֶה ךיִמ יּּ לע בשה ותא ןעווג דע
 טה םיא נּוא "הְָה ותא טסַעָנ ןייִמ ףוא ןרעק םוא
 נוא ףסוי תֶא אָרְקִיו הערב חַלָשַ (די) : ןעְנְנאָהְנ ד

 טְכאַמְג םיִא טאָה רֶע נּוא טֶקיִשָג טאָה הָעְר
 סּורַא םיִא טאָה רע רמו בורג םעְד ןופ ןָפ

 פָא יז טאָה רע נוא חל הָסיִפּת רַעָר ןופ
 ןנעו) דובָּב "תּוכְלַ םעָד ןּופ ראָה עני

 םימכח יתפש
 טוסט למול לטפ6 סיס רוככ יקו6 ומס יכ יכג 'צ : 8סרד)
 ךוכ5 הכס לכ5 כסוסס פוככ וסונק) כ"מ5ש 606 שממ רוכ
 ומס רסוסס תוכמ סוקטמש רש 592 רח% 5מופ פלד ןכ םרסל
 1סניכיו כיתכדמ כסוסס תיכ 5וס לוכמ פ"5 רוככ תומס וקומ
 וכטמוו כיתכדכ סכיסמ 6'כ ספיר 'ג ךויש יל לוככו .לוכס ןמ
 תיככ | וסומסמ ביקכ סלעמנפ *ופ כ =: .רוכס ןפ ףסוי 6
 "וכו ווסע = 6וסט .פ"כ) .כוכס ןמ וסניכוו בותכ - רסוסס
 סיסש לטיכפו סימל וודגכ ויס כ'36ד .(י'סנ) ך : ל"קרספ
 למול ךכלוס סמלו סוכלמס דוככ 62 םג | ספילסס) ןו5
 "כ סיס 55 כ"6 כסוסס תיכ 5וס לוג פ') יתולמס פק
 . 567 ₪ :תוכנמס דוככ סוכמ 556 ויתו)מש ףילסס סמלו סימ

 לארשי ילשמ .
 :מוראוו טיִנ דָנאָמָש ראפ ןייק ןוש רע טאָה אוצ רד ןְייִלְנ וצ

 א טינ ןילא שטְנעמ םעָד ןופ לָכָש םעָד ןיִא שנעו זיָא פא

 םיִרְצִמ יִמכִח אי לא לֶשָמְ רד דויל םעד ןיפ לָכָש םעַד

 סעד גלו םּולָח םעָד הערפ וצ ןֶדייִשאַּב אּוצ טו ןֶבאָה

 הָמְכַח איִד וָא טסּומָשנ ןֶּבאָה ריִמ איוו וזא הָמכְח רֶד ןופ לַלּכ

 ::מימ איק עַטּונ ןביז איִד ּונייַה . לכ יפ לַע טְניְִעְלִג ראָנ א

 :תונידס בי גוא רַמְכעַס ןָביז ףזא ןזייונ ןָננאז עָסּוג ביז אד
 יד פאָוו וצ לַכָש םעד טימ ןִניִכעַרַּב טפראַדַּב ןֶבאה איז ראָנ
 , ש + ם יש שיש 1 דפ רש = ₪0

 "מז איד ןכיילג אוצ רכעב זיא סע ןֶכיִיַלְנ אּוצ רֶמַּב זיֶא ךאז
 :םאָד ראָי ימעז ןַבַז אוצ ןננאז עטוו ןביז איר פיִמ איק עַמּונ
 צ 97, 0 0-7. ₪ . 0

 ךניִכטַראב טנקג םיִנ לָכַש םֶָניִנייַא רי טיִמ ןוש איי ןָבאָה
 פסי ראנ דייר עָרעיז ןננאָנְג ןייָא םיָנ הפְרַפ אוצ זיַא םורד
 = 0 ןבענג םיִא טאה טאנג סאוו לכַש ןייז מיִמ סאָד טאה
 . : ₪ . ד ד ד +" - . ד ד

 : ןָמּוטנ ןָא דייר עניי העְרָּפ מאָה םורד טְניִכעְראַּב

 2 העְרפ" אוצ ןַעָמּקְג זיא רע ,נגא הטרפ לָא אביו רדוילק עְניז מי רָפ טאָה רָע וא ו
 וש ₪ טֶה סע פס" וצ הערפ טְנאָזנ טאָה רע .גוא יתוא ןיא רמופו ימה לח פס לא העְרפ

, 



 | . ץקמאמה תושארב -

 שלה הת - ו רתפלפילח

 תג םיהלָא יִרעְלְב "רמא>- הערפ .
 תש 5 בתו : ה חש 1 הערפ םולש"ה "הא תנע /

 .לשפ + חת דקל ננה ימלהב סו יילא ה ערפ
 1-- - 5 ואלה מ הערו ₪ 4% ואיה תפ לע
 אקו רח ףיכלע רשב תו איִרְּ כוש ּפ עבש תלט

 .עבש ןקלפ אָרהנ ןמ
 רע" ןמטפ .ןרזה הנהְוש שנ :ּוָאְּב השעְרתַורָאת תפיו
 יפלו למל כי ןהיִרְרֶא תולע הורחא תורְפ"עְבש

 .עַבָשאַהְ טי :אָוַטְּב
 ןקס תו לה רוסרו אמ ראת תוערו תולד

2 1: 

 ריס והחל יוחמל: [= < % שיבוט ירה ץֶרֶאלְכְּב הֶנהְב כ יתיאְיַל רָשְּב
 ןֶהתְוכ יתח אל לג הורפה הנ
 סיִרְצִמְד אערמ לכ 07 2

 1 אתשיבו | .אתְכיסח אתר ןָלָבַו ב : שיִבָ

 (נ 2 25 / 7

 42 - ." 2 4% "ה 1 2

 . 0 םירומה לעב םיבשר שוריפ
 1 ספיסופו טפמ ס6ו .ךדישו כס סלוסמכ 'כ | ,סנסכ (טי) | יולתרניא . ידעלב (וט) : ורתופל עדויו םולח ןיבת . םולע = < |

 ישר םימכח יתפש

 : ופופ רוחפל סוס ןינפו ןיופפ . ותא רותפ 9 םולה 69 ןיודעס 59 ונוד = ךופ ןיודפ עדו 55 60 סהפס םוצמ
 לפס ףסוי עמוט ןפכ סנז60ו סנכס ןושכ . עמשת : ₪ וה ופופ .כוקפ> .,ןכי סמ עדו .ימו סערפ ינפ) 03
 (ןטסעטסרעפ) על ל וול עמסס לנמלי יל ל ל עב ופכ ןלכ ' פיקד תי

 מ 0585 - טפו סטופ 30 ת לפע ספכפ 5 - יהעלב וז ,רולל ל קו ד ל ב

 וופוקכ א . תולר (פ) ערפ ס%5ל יפב סינע ןק' = ינסמ ייפ ידעו ודפ .ולָכ .םוביק כ סס- ודפנכ .ס' 595 ומופמ
 ווקרו : : ןטמ5ד לד סכב לו עוחמ ,יי .כ'ס) ומכ | ןנורמסד סוסמ 'יפ ב גמוע ןוסמ לו א :ליזלו 'פמכ מב =

 טנכ\ לככב .ב ירסק פ0קמכמ םוקכ ןוב: ככ ..רש ב | וסעו טוס טועימ ומנ כסד .תוקרו ןס ןיטופימ ןיקרו ןוכל לכ
 ₪ א ₪ 2 טיעישוריפ סע שוריפ ו

 ןא ה יתל) :ףייט םַעְר ןופ ןִמְראִּב םע ד ףוא טיִנ םיא ריִמ :ןעק, רעָנייק.נּוא םולְחַא תַמְלִחָג
 ַפ רַאות תופי רָשְב תי תוָאיִרְב תּורָּפ עבש הולוע ראיה ןט ןונ טֶרעְהַג באָה ךיא גוא רמאל ָףיֶלָע יִּת העמש ינו ןדייִשּב :

 א אי .עָטעְפ ב ןגְנאָנג ףוא ןנעז ךייט םעָר  רָפ טסּוט - ותּוא רוותפְל םולַח עַמְשָּת ןְגאָז ריד ףוא

 1 ןֶּבאְה ויו .ךוא וחָאָּב הָנְרהה טֶלאָטְשְג ןייָש : םיִא ןֶרייִשְּב וצ םולָהא ןָמעָנ ראפ נוא ןיימש

 ָפ לֶנָש הנו (טו) : ץֶביזומְג םעָר ןיִא טרעַמיִפַנ טְרְמִנַעַג טָה כי וא למאל :פרפ תא ףסוי ןזיו זט)
 ִת אוק ןעָּב יז עֶרְדְנַא ןונ נוא סירת תולוע תָמֶא הָמְכְה איִר ריִכ ץוח יד ןֶנאְז וצ וא הערפ -

 ב אל יל א גריל איז ףאָנ ןָנְנאַּנְנ ףוא - טעו טאְב הגְרפ םילע .תֶא הָנַ םיק מ שיִנ זמ
 | א פפר לגג הנ : העְרפ .אוצ םולש םעָר לומ ןייכ ןיִא ןירעְפנ
 א = א םירצמ .ןּופ דאל הָעְרַּפ טעְרְג טאָה רָע וא ףסוי לט הערפ רבו חו
 ן תקרה תורפַה הָנְלבאהַו וב ..ריכ ּךיָז .םאָה םלֶמ ןיִמ ןוא יטולקב פס :אוצ |

 וס ע עפרעלקל נא 2 ל שנ ןיָּב יא יא רשיה תש מ ה יג טרה
 1 ל

8 



 עַבש - 0
 אָתיִמדק

 אל עו אכ : אָת ו

 עדיתא" אלו = ןהיעמ : מל
 ןהיעמל ולע ירא

 דָּכ .שיֶּב
 : תירעְתַאְו אָתיִמְדְְּ
 אָהְו ימְלַחְּב .תיזחו בכ
 ןקלס ילבש עַבְש
 :ןֶבַמְ ןילמ דַח אָיְְְּ
 אָיִלְּבִש עַבָש אָהְו נכ
 םודק ןפיקש יל ןצְנ

 : ןוהיִרתַּב = ןִממ
 אָילְבָש ןלב "רב
 עַבָש - תי * תל
 תיִרָמָאְו אָתְבָטאיְַּבש

 יוחמ יד תילו איש"
 תמי -רַמָאְו הכ ל
 הָעְרַפְד אַמְלָח העְרַפל
 דיִתָעָי יד תָ אּוה דס

 " רבעמל
 םירוטה לַעְּב

 9 טססס 05 /תופמ רמ ינ5  ל:ומו .כוסכס לטופס סנסכ
 עוכל  סנסל יפיפכ 65 סעל סתיס סלע סנסל ךל ספיסופו

 הברק

 םילבשה
 םילכשה

. / ,ּ 

 - עבָשת תֶא - תוקְָה
 2 .חַנאְבִתו אכ : תֶאיִרְבַה תונשארה
 "לא ואָב"יִּ עדונ אלו הָנָּבְרְקְילֶא

 רָשַאְּכ ער-: ןהיפרמו
 .ימלחּב אָרָאְויי : ץקיאו הֶקחְתַּב
 = .הָנסְּב תֶלע םיִלְּבְש עבש | הנה
 == .עבש הנתופ:תובטו תאקמ רחֶא
 תופדש .תוקד  תוִמנצ - םילָבש
 .ןעלבתנייזםָהיִרְחאתוהמַצ םידק

 תלה עַבְש תֶא
 די"לא ףמאו תוכטה

 רֶמאָיַויי : יל דיגמ ןיִאְו םיממרתה
 דַחֶא הערפ םולח העְרפילֶא ףסוי

1 
 : ְ םיבשר שוריפ

 עדונ אלו (אכ) : ךמולש רותפל ינעידוי ה"'בקה אלא יב
 התע . ףסו יל וישכע הערפ רמא ךכ הנבדק" 'לא ואב כ
 לא ואב אל ולאכ יל המדנ םולחה תעשב יכ רכוז ינא

 ובלב הערפ בשחש המ לבא וז תלכוא וזש הארש הליכאה תייאר אלא בותכל יואר היה אל הלעמל לבא . הנק
 יואר היה אל הליחתבכ ער הי הימת חיהש המ לע

 יפכס 5 5פנ6 . תומנצ ו (ךפוו פכפ5) ₪ |
 ופונכקו עלסל סופ ₪ ולס .ינכ ןעכ .ןס ילס פלס
 :עלוס ןמ וטקולפנט יפ) ןכס לכס ןסכ ןיס ןל כ ןיקל
 טיע שודפ | < 7
 :עַטַעַפ יִד איק עָטֶש ְךֶע ןָביָז יָד תואיִרְבה תונושארְ

 ןנעו איק עָטַעָפ איר נוא הָנבְרִק לֶא הָנאַבְתו (אב
 ןוא הָלְחְּתַּב רָשַאָּכ ער ןֶהיִאְרַמ ףוב רַעָייז ןיא ןעָמּוק

 זיא רָעיִרְפ יו וזא טבַעְלָש ראו טֶלאָטשנ
 יִמּולַמב אר (בכ) + טאו ףוא ןרא וי
 ןונ נוא הני םּולָח ןייִמ ןיִא ןֶהַעָונ בא

 ףוא ןָעייג ןעְנְנאַז עב דָחֶא הָנְכְב ת
 : עָטּוג וא עָלּופ תובצסו תואלמ

 רבח ול ןיאו . וניינע יפל רתפ . תומונצ (גכ) :: בותכל

 םומבח ותפש
 ימוגעפו י'רונכ קוכ .ומכ וסוכופ ןו% )35 רטב טפממ .טפממ
 ₪ סוגרסס 6יכס 0)5\ סוגרתס 5וכמ סמל ספק 2. :ן'ועס
 < 7 ופול סילכטסע ףסוו) רמ5 סערפט 3'קד .?'נו ענסכ שש

 ט'ע שוריפ
 הרזמ ןופ עָמּפאְלְקְג סוא נוא עָניִר םירק תופורש
 = + איי ָּךאְנ טָצאָרּפָשְג טאָה היא תיחְסצ טְניִוְו
 תוכומה םיִלָבְשַה עַבָש תֶא תקָרַה םיִלְּבַשַה הָנעַלְבִּתַו (דכ)

 אד ןֶנְנולשנ ןייש ןּבאַה ןנְנאַז עָני ןָּביִז איִד נוא
  ּבאָה ףיא .נוא פימוטרהה לֶא רמו ןָנָנאָז עָסּוג ןֶּביִז
 נוא יל ריִגפ 8 רעכאמ פושיִּכ איִד אוצ טאג
 רפיינ (הכ) :טייִטאַּב סע סאו) טיִנ ריִמ טנא רני

 | 0 - םילח העְרּפ וצ טָנאְָג טאָה ףסוי נוא הע א ףסוי

| זיא הערפ ןופ פול ד אה רֶחֶא העְרָפ | ףיקר ןָנְנאז עָטְראַה ןַעָּביִ
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 רט : הערפל
 עַבָשְו הָנהיִנָשעַבש

. . 

 תבטה

 םישקא אוה דומלתבש אמנוצ ןושל יכ רמול שיו , .חרקמב
 םימפה ותפש ן

 ומולסכ סגו סוקלז סוער - לע 635 :סוככ "ע טכופ.69 ףסויז
 ₪5 קוד כל סגוכ סוס סערפק 55 כ'ע5 .ומוגנ> רמ6 59 ליעל
 רמלו סנועמ ספר 69ש לכל 351 5) ו5 רוקפו םמ5 05 סו
 שש 5 ןיכס <סוו] 9460 סונקס ןיכו סז ת6 ןונו 6
 סרק לט וטוכפ םכפ) סק6 ךוכ5 ךכ '"פ סוטכ 4 רספ 5
 ךכ) סוס 5וכג וכו סו פ5 ףסוו עדי ןכוסמ ז"ע \"טכ) סטקו

 ןויכ .6וס דחה סו;הס ףסוו כקפ סמל ל"קד ך :ל'טרספ

 לארשי :ילשמ
 פנג טאַה ףסוי (השרב תֶא הארה הֶשוע םיִקלֶאה רשא תא)

 רע טוייונ עָנעְנייִא סאָד ןאָמ 1 ו םאָג סאְָ הערב אוצ
 יִד ףוא םזיונ ןננאז עסוג ןָביו איד זמְרִב םיָנ העְרַפ אוצ

 יסּוג ןָביז יד נּוא רַאָי ןֶביז איד ןיא ןייז טעוו סאו הָאּובְה עָמּונ

 ש'יִנָפעָשַב לֶלֶא סאו טֶלאָטְשְנ םֶנייש םעָד ףוא םֶיוו איק
 םירְצמ יִמְכִח איִד איוו שיָנ ןרַאָי יג ביז איד א ןַבאַה ןָלעו
 רע זָא םוייוו םע זַא סנאזנ םאה רַנייִא זָמְרּב םנאזנ ןּבאַה
 ד 5 5 7% 1 די ד ש ₪ */'נ 1.7 3 1 ד

 רון סא םאה .רררנ5 רד תל אה ול
 טה רַניִיִא איוו זָא לשמָא זיִא סע תונידמ ןביז ןמענ ןייַא טעו
 א הי . 2 ד ז- * ד ו: לרע .

 טֶכוז נוא ץראה רַטיִבַא טיִמ םּורָא רע םייָנ ךאָו ןיי ןרול ראפ
 ןיא וטְסאָה רָמאָמ םיִא טנא רעד לָמנַקְב עניי םי ןניִנֶאַב |

 ןרול ראָּפ ּוטְסאָה רָמאַמ םיִא שנא רד גּוא .ןרול ראָפ קֶראַמ

 א ורול ראפ ּוטְסאָה רמאמ םיִא טנאז דד גוא םאָנ רֶד יא 2 %
 אייז ןשיויצ עו זיא רנו יא - רעל םעְד ףוא םייה רד

  ץקמ ו אמ תושארב
 מ .ריגה והשע םיִחְלֶאַה רָשֶא תֶא אּוה |

 .תבטה תרפ עבש ל +

 דֶחֶא למ הֶנַהיִנְשעַבְש
 תּולרָה תורפה עַבשְו 9: אּוה
 ןמירחא | תַלַעְה תעְרחו
 תקרה םיִלָבשה עבשו הנה םיִנָש
 : ינש עַבָש ויהי םידקה תופרש

 ס5 וכ ומונמכ סוס 5) רכדס .סוט 5רַבַכ קכפ טז ןוכמ .סוס ףסויו עלסכ טכי 5וסש סופו ₪  ןוט6כס סוגכפס 6ינמ
 םומונפט ןננמ ספק ןוידעו טעמ .םוהולהל ול .'יסוב '5 ₪95 ענסכ סבי 6כוט כ"כ סנלק םסיט סנועכ סויק סיס 62 סו סיס
 'ג סוגכקס סוככ פל ןיקל ןלג 5 6וס מה עס ןיל 3 :6וס

 סס תופוטה '3: יתדו סונכככו תורפכ פ'כ ותו סנהמ

 פַסאָה אוד ה ןיצ ראב ישי + 0 אוצ םנא: " /

 | - עַבש אָתָבִמ
 ַתָבַמ .אָיְלְבַש עַבְשּו
 םילבשה אָמְלַח נא ןש עַבְש
 עַבָשּו זכ > אוה דַח
 אָתָביִסֶה = אָּפְרּת
 ולס אָתָשיִבּ
 ןינָש .עבָש ןהיִרַתּ
 אָיְלְבְש עַבְטּ ןונא

 ה ךפיקשר |[

 עַבָש

3% 

 - אמנת ל "חב י

 :יר העְרַּפ םע .תילילמ יתר רשא רנדה אווה הנ :בער

 יא רע ד: השע יקל יה רשא הר א
 / . רותעש המ השוק םיהלאה רשא (הכ) : חולהל אלב ןבאכ |

 יישר
 5 יס וכ . םינש עבשו םינש עבש (וכ)
 :ומכ ןמוזמ לכדסס יפ5 סימעפ סולסס סנסנ "רסס עכס
 עכסב .'וגו סוכל ף תוסס לעו ףוסכ 5 םריפס
 < ךומס .סיסמ  יפל סערפל דיגס כמלנ םוכוטס סינכ
 סיסמ יפל סעלפ ספ ספכס רמלנ בעכ נס עכסכו

 .ןכ ₪5 וכ ןופע ןול> 6וס ןלנ יכ תיתולס) וכ ןופש עמטמ כ
 ייפ ועו

 <2 מם'ע שוריפ
 לו טאָנ סאו וא העְרפְל דיִנְה הָשּש םיחלֶאְה רשא א

 תר עכָש (ןכ) :העְרפ אוצ טגאְָג רֶע טאָה ןאָט
 פייטאַּב אוק עָמוג ןָביִז איר חנה םינָש בש תיבוטה
 רנה סיִנָש עַבָש .תובוטה םיִלְבְשַה עַבָשְ ראי ןעָּביִז ףוא

 ביז יד ךוא ןֶמייִמאַּכ ןֶננאז עָטּוג ןָּביז איִר וא
 בש כ :םו טה יי יא עת איה רח 'םִלָח ראי

 :ןורויל ןָּביז יד גו וירא תולה תועְרַה תוקְרַה תּורָּפַה

 'אָנ ןעָנָנאַגנ ףוא ןנעז סאו איק עַמְבעְלש נּוא
 ו ןַעָּביִ ףוא | ןטייִמאּב איז הנה סיִגָש עב אי

 ץרויל ןָביִז ידנ נא םידקה תופורש תקרה םיִלָבשַה בש

 | סעד ןופ טאל סוא ןֶנעָז םאָו ןעָנְנאז
 אז כה .יִנָש בש ויה טמא טו

 אח (תכ) :רַגְנ



 כ -
 . אר |

 אָנְּפַב יצישיו סירְצִמ

 .אטראר אָמע ז

 אעביש עדתי אָלְו א

 0 | ץקמ אמ תישארב 2%

 בש הנה ₪ : הערפ"תא הָאְרַה
 < -ץראלכב לוד עָבְש תב םינש אש

 .בערינש עַבָש מקו ל
 ץֶרָעְּב עבה הָּכְשִנו ןהירחא
 : ץרָאָה"תֶא בערה הלכו םירצמ
 "ינפמ ץֶרפַּב עָבָשה ערוידאלוא +

 שדבכיהיכ ןכייירחא אוהה בערה אסד מאתא
 - םיִלְחַ תונשה לעו >* : ידאמ אוה ןפ למ יחד אח
 : אָדָחְל אה רמה לם

 ₪ ספ 5 סוס פטפפ לכו א'ת אַמְלִ יִנ

 םירוטה לעב | הערפל
 ךנ כפומ טכטךימס5 ו6למיו דיש 6כ0 סלוספל 'כ . פנש 6

 . לודג עבש (םכ)

 םי'בשר שוריפ
 ! חוכלמה תונקת םיולת ךלמה לע יכ . הערפל דינה תושעל

 רבד םשו הפמל ומעמ יכ ץמק ולוכ
 לא ואב יכ עדונ אלו תסגוד . עבשה לכ חכשנו (ל) : רכו ךרקב ךרבד רמאי םהמו בער 5 רבד ומכ 4
 עו (בל) : הנב-

 יישר
 חכשנו 65) : ס6למ ןוטל וכ לפונ קוסלו גלפומ ' רע
 ערוי אלו (5) : סעילנס ןולספ לוס . עבשה 5
 :סנכלק ל5 וסכ יכ זה עדונ ללו ןולספ וס עבש

 שע שוריפ
 הַערַפ וצ טַעְרְג ּבאָה ךיִא םאְוְו ךאז יד זיִא פא
 ןאָט ליוו טאָג אוָנ העְפ תֶא הארה הָשו םיְִֶאָת
 אייִּב טֶּבייִרָש יישר .הערַפ אּוצ ןזייונ רָע שו
 שטייט זיא אר דיִנֶה טייִטֶש ראָי עָטּוג ןָביִז א
 ןֶבּוהְנ ןֶא רלאָּכ יז ןֶּבאָה יז לייונ ןֶנאָז טוט -

 זיא 5 הארה טייטש רגנּוה ראָי ביז יִר יב
 ןיא ןעוונ ןנעָו אייז לוווז ןזיוונ טוט רע ששי
 : הָארֶה ןִנאָז אּוצ ָךיז טקיש טייצ עָגְנאְל ז
 ןעֶּביז ןֶמוק טעו סע ןהנ אב יש ?מש ה מ
 ןיִא טעָז סורג ןייז טעו םיְִצִ ץֶרא לֶכָב לוִנ עֶבָש רו

 ידמפ מ ונע לב מ ל) :םָצִמ רנאל
 רַאָי ןעָּביִז איז ףאָנ ץיטש ףוא ןיָלַעְו איז גי
 טרעו) סע נא סיְְצִמ ץרָאְ ֶּבָשַה לָּכ חָכשנְ רַעָנְע

4% 

 סאְר םִיְרְצִמ דנא ןיִא טעָ אי ראָנ ןֶסַעָג ד

 ,חלילב היה ולא םיבכוכבו תומולאב ונשנש פ'עא ףסוי לש תומולח לבא ."ונו םולחה תונשה

 םימכח יתפש
 5וס פכטס לכ םכסת לפ 'ופ 5 סמלו ת'ו ה :'וכו לעו
 םעילכ ונווסד סעילככ .'פמ סמלו סוכוטס .וכפס יכל ןוכספ
 וסייוכפ  עדוי לו ןוסלו עדונ 601 .ןוטקד-סוסמ ?'י סילכש

 לארשי ילשמ
 עניַשלק ןיא דָנאַה איד וירא .אָא גייל ןרול ראפ םיִנ ראָנ
 איוו וזַא טסכוז אוה סאְָו ךאָז אי עְנישעק ןיָא טגיל רַשַפא
 םולָח םעָד טימ ווג זיא לֶכיִלְמַעָנ סאָר טְניילג ירא טֶסאָה וד
 : עַד ןייו רתופ אּוצ .טְכּוזג ןֶּבאָה םירצמ יִמְכח איִר העְרפ ןופ
 פאה ףסוי רָנּולק רד ראָנ ךאָו עְדָמַרפַא פיִמ העְרַפ ןופ םּולָח

 פד ןח מאָה השְרּפ סא םּולָח רד וא לָכָש ןיינ יס ןֶג
 איִד ראָי יעז ןָבִ ןָנַז ןָכְנאז יִסּוג ןָּביז איד ןייז ףךאד עֶניִנייִא
 וייט סוא תומהְב איִד םיִמ ןָשָפְנעָמ אי ןלעְו איק ָסָפ בי
 ןנע ןננאו טטכעלש ןבוו איִד נוא ןראי יסעו איד ןיא ןייש

 " קש הקג?* ע'פיצצ ד * . .זץ 1 + . . -

 ביס ןָשְסְנעִמ איד זַא ןסייִפַּב אוק עֶרינאָמ יד גוא ראָי רֶכְנה
 אַ ןראָ רָנָנוה איד ןיִא םכעְלַש ןזייונ םוא ןֶלעְוו תּומָהְּב איד ול

 םעוו עֶכיִלְמעַנ סאד םולח יא ןהעזנ םאה רע םאוו עַכיִלְמַעַנ
 .' שפג יש ד ד . ו *. ד ד ד "לא יי ₪

 רע זַא טנייִסְנ טאה רָע פאו ךאנ ֶד פִמ רד איוו ָא ןייז

 מיקנ רנה רד ויא סע יב וג רע טאָה ןֶל רַפ אָה
 נ איר .םקיילנ ירא םֶסאָה אור אח שאנג םיִא טאָה גוא

 : ךאו איָד םניל מרא

1 

 רעְנּוה רַעְר ןדְנעָל ראָפ טעוְו רָע נוא ץֶראת ., גי הל ענני ןייא סעד ןופ ןורֶתפ ועָד

 '  םסויִנ ןרעה טיָנ טעה םע וא ב ירא בבתי רכה לרע ל (אל) : םירעמ
 \ = "אל אה רב כ ןייז טעו ךאָנ רעְר סאו רעָנְוה ןיזאְר םער ןנעו) ןופ דָנאַָל םעַ יא

 ו 'בלו ; הָנבְרקלֶא וב כ לדונ 2 ןופ ןורְתַּפ רד זיא םאָר :.רעווש רע ןייז ₪



 אמ תישארב |
2% 

 רָקמְמּו םיהְלָאָה םעמ

 \ + 4ךלע עבָשְּב םירָצמ ץֶרַא

 םיבשר שוריפ
 , שמחו םידיקפ רקפיו (רל) : םירהטנ יח הלאכ דהא
 רשא ךלטה ךרוצל תואובתה לכ שמוח ובני םינוממהש
 םכיתודש תא לאוטשב ביתכדכ רשעל םינש ראשב וטפשמ
 לע ףוסבל ףסוי גיהנה ןכ ומכו םיגש יפ לוסי התע רושעי

 .די תחת רב ורבציו (הל) + שמוחל הערפל םירצמ תמדא =
 'כ ךכלו םיהצמ לש םחרכ לעב חיה ,הז לכו .הערפ לש הָניִמִמ

 םומכח יתפש
 5% ןוכפפ 6וס- טדוי 5ו )מ לע 'יפ ס"מ סעדוס לפ סכ =

 ס"מ סעדוס ןוט) .וסוכיפ .ןופכ סכשנו )מ ל'ל5 סמ עדמ
 רכדס .ןוכנ תפס ומכ 51 -ן :כ"קו סעילכס ןולתפ ,לַע 'יפ
 וקיוסעב רכז 632 יפ) טמוקס סקיפ 65 1 : ןווכמ וסורופס <

 ןטק ךמקו לוגס 5וכ ןטק חפפ ןך : זולאוס לוסו ןוכקס קר

 לארשי ילשמ ְּ
 דיִיִשָב טאָה ףסוי ןעְוו ('וכ םֶכָחְו ןּובָנ שיא קשרפ ארי הת

 זוערפ .אוצ בית רָע םאָה םולָח םעָד ,הערפ אוצ

 שמ .ןניְִנְמש ראפ ןייא ןֶקָו שר לא) רני כא
 איִד ןופ תואּובְּת איד ןֶלֶמאַז ןייַא לאָו רע סאו ןנולקא וא

 אי ןנעוו ןייז לאז סע ןיירא רָצוא ץיימ יא ראָי ימעז ןֶביז
 יִנועבּו העְרַפ יִניִעָּב רָבְרִה בפיו ןֶסָע אוצ םאְוְו ראי רטנוח ןָביז
 איד ןיִא ןלעפנ טֶנאָזְנ טאָה ףסוי סאו ָךאָז איר א יוידבע
 ראַפ רַמאָל טכעָנק איִד ןופ ןֶכְוא איִד ןיִא גּוא הערפ .ןופ ןגוא

 ןופ דייר איִד ןֶלֶפִג ויִא פע קּסָּפ רֶד ָיַצ רד סאו ןיימש
 ראָנ ךיז יָא רקע רד ךוא זשרפ ןופ םֶכעָנְ איִר אוצ ףסיי

 ןייָטש ראפ .אוצ זיא אז איִר ראָנ ָיֶפ םעָד ןֶלֶּפָנ לאָו סע

 רד םאַה ףאַלָש רעייז וו ויש :ךֶלַמ-ָב ןיימ ייסד ייפ רוד
 איז הָעְרְמ ןייז ראָנ ןופ םירוטקאר עֶלֶא אוצ טקישנ ךְלֶמ

 ןָיִפְנ טנג םיִנ ןֶבאָה גוא טרעלקנ .ָבאָה גיא שמוקנ ןנמ
 רע רָדעְי םיִנ א זיא  תּכָלַמַה סּומיִנ רד עא לָטיִס ןיק |

 ליוו ראָנ ָּךלָס ב סֶעִד ןופ רח םעָד ןיַא ןיינ ןייבא לאָו לידו םָע
 . ןֶול רַמ ויָא אז יז ןופ גְנּינְפאִה סאָד % ןח שאת ָע =

 1 2 יל וי

 | ץקמ

 שיא הערפ אָרִי התעו ל :ותשעל
 ץראלילע  ּוהָתישיו .םֶכָחְו וב
 רקפוו הערפ השעי .* : .םיִרָצִמ
 "תֶא שמרו ץיִראַהְ"ילע םירקפ

 + עָבְשה יִנש
 םינשה לֶכאהלְּכְ"תֶא וצְּבְק" \
 רָביּורְּבְצִיְו הָלֶאַה תֶאָּבַה תובטה =

 .אייז הצופר ןייַא א וז אוצ ןפְלאַה הצל ץייא ָךֶנ לש |

 פחה רב ידע מק לע סאו עָניַאר איר הל

 "עכו גל , : | [י

 מ רַבָ | הָערַפ ייקנש

 אתא תי דיו
 . יש עַבָשְּב .םיִרצְמד
 .ןושנְכיו חל + אעְבש
 = אינש רובע לָּכ תי

 6 8 5 ש ּף . ,

 ו ל אד פס
 :ןורבציו תחת

 07 םיחוטה .לעב
 712  ..מקפוו (ד3) : -קולפושס )כ .ו6מסיט עכושס .סיסי ךכ לכס
 וסידיקפ דיקפס סולוטס6 סידיקפ ךלמס דקפיו ךדיסו סקס 'סמכ
 "ךנמס ספיו :3"ז0\ וטכדש ופל .םטוכסכ -כ"פ -סיפנ 15 ןכקל
 .?ףלימ .סיטנל  ןתה 56 כיפכד ונייסו םכ סטפנט םמ סרפ6
 . פל טקינו לישעס ןק לט לָּב ןטק סידיקפ דיקפס ףסוי 5
 < .םלעג לכ, 6 ,ומכקיו ךדיסו . ןוד. 'םמכ- כ . ולכקיו (סל) : ףסכס

 ו < 0 לאשה :

 .דלחו ומטספכ ., שמחו (דכ) : ןפוזמ ו . ןוכב:(כל)
 5וס לכד ספ . לכא לכ תא (סל) : סיפומסו ןכו ז
 :;סוקפ; ככולו ח .ןטק חספב דוקנו ף'לפכ .ומטט ךכיפל
 1 ןטק ןפק דוקנו 'ככ ומטס .בלס .לכומ ,לכ יכ ןוגכ לעופ

 ₪ עב :טיע .שוריפ
 ..םּולָח רֶר סאו ןגעונ ןופ בא סימפפ הערפ ל .סולָמה

 ..רגח ווכנ ינ לאמ .אייווצ טֶרְְנע ראָפ ןרא ויט / רב כ" ומ 1 ,
 .ןופ טיירָּבג ןא זיא ךאז איר םוראוָנ םיִמלְאַה פמ

 לייא .שעו] טאג . נוא .ותושפל םיְִלָאְה רקס .טאָנ
 לשיכ 'ךץרו ..בוא .סכָסְו ןובָּג .שיִא הערפ ארי הפ נל) : םיִא ןאט

 שש .האפפ ןבולק .סוא :הָעְרַפ .לאָו דָנּוצַא
 .לאָז רע .נוא פת ץְרֶע לע.וחתישיו ןאמ ןנולקַא נוא
 ,תש ודל .:םְְֶצַמ דָנאל םער רבא אט םיִא
 רע :גוא ץֶראְק לפ סידיקפ רק ןאָמ לאו העְרַפ הלרפ
 תֶא שפחו .דָנאָל םעְ רבי עָטְצְלְע ןלעָפַּ -.לאָ
 :םֶד ןָנפאְוו לאָז רָע וא שה ינש בב מ ץֶרֶא
 בק (הל) + ראי עָטאז ביז איד ןיא םִיְְצִמ דָנאַל
 ןֶלֶמאז ןייא .ןֶלאָז .אליז וא .תובוסה םיִנשה לכו לָּב תא
 תייִנַה ןֶראי עָפּוג איד- ןופ גרא ןֶמָע כאָד ראָנ



 תחת תחז
- 

 של .ץראל
 : אנ יש ע

 רד אָרְּ ןח
 אָמַע :יִציִתְשַת אֶל

 6 ןשי 9

 :  אָנְְַּב .אעְראד
 אָמְנִתִּב  רפשּו
 יניעְבו הערפ ₪
 רַמָאְ הל :יהודבע לכ

8 0 
 ךלמה דקפיו שורושחאב וניצמ ןכש ורבציי םידיקפ רקפיו

 יישר = 7
 היהו (ול) : ויפוכלולכו ותופככ . הערפ - |

 : כס י סויקל ט זולגס ןודקפ לס5כ רוכלס | 2%
 ונסקכנו ךלנ ס6 ןידכ כ חכשנס . תזכ אצמ ,
 9'ס לכ ןכו ססימס | ןוסל 05מנס , וסומכ כ

 "וג .ן"ןנס סוסוו . 'ןכ .ךל) 05 עמסמ קכסנס  סגכְתדַפו ןודכ הכקמלס

 סמ אמ תושארב
 לָכִא .הערפיזיהי

 ןורקפל לָכַאָה .הָיָהְו * :ורמשו : ןח

 ןיִדְּב חַבְשִנַה יִהְורבְעְל הערפ
 םיבשר שוריפ

 וגו זמר
 :םירעב 7 ,

+6. - 

 . רשא בערה ינש עב
 .תֶרָּכְתִהאְלְו םיִרצ מ ץֶרָאָּב ןייהת
 : בערב ץראה
 > .ןירבעה לכ יניעבו הערפ יִניִעְּב
 .אָצְמְנְה ויִדְבעְילַפ הערפ רָמאָיו ל

 פחה םסייו ה

 .הזכ

 תור יד רַבְג

 "9%א הפיסאה איה ורבציו . תורשה ילקבמ הייבגה איה
 "לכוא רובציו ץוכקיו אצסת ףפויב ןכו תורצואה ירטוש ידי  ,וצבקיו . 'וגו הרענ לכ וצבקיו ותוכלמ תונידמ לכב

 םימכח יתפש
 ןודקפ רפסכ 65ןס רפופכ םוגסל ןיפולפ סמ ל"ב מ : ורי5 5וס
 ןודקפ רסס וונג סוסי ת55 למ םי6ל וגקיט 69 ל"רו זונגס
 לק כ : תווכָככ 895 סמדסכ 62 ל'כ יי : כסזו ףסכ ופכ
 וטוליפס וסוככ עמטנס 16 סוס לודגס רכדכ :סיסנס .ופכ

 "פגכק) )'ס כ"5ד , ולוכ ס)ועס )ככ סוס לודגס רכדכ ןיפט
 גבע 'פמ לטפנס מ לו דיתע ןוטנמ "פוס |

 לנג ₪5 וכוריפ 56 6מ)23 סו סערפ רמ6 מ 'מ) סקק סוס .רכדָכ .סלועס לככ 2500 - !טוכיפ סוכ ילד סונרתֶכ תחכוסו
 < סולכ .ונטקככו ףלנ 06- וידכעל סערפ כעסו וגו .סכתו ןוכנ שיש סעלפ (םכז סתעו סעכפכ רמ5 ףסויד .ךוסט .יק6 וכו

 6 ספע )"כ סוכ 65מ)0  םרפ) סונכתס 5יכמ יכסל| 2 : 6 לע ףסוי ת5 דוקפ) .ןיכיכ5 ונ6 ךכ) ופומכ 6ו5מ)
 'םרקכמ .רקוי סוגלקכ לפוכמ סוו סתע םרפל ךוכג ךכל כקעיו קני ססככ5 סוכ .יכסש סלועמ 'ופ סיסופ 691 סוכ-
 ןודכ מכפכ5 06 3 'לס רככ 650 06 .רפו) 53 06 סוגר

 .ם'ע שוריפ
 רעָטְנּוא ןראק ןֶלְמאַז ןייא ןָלאָז .אייַז וא הערפ 7
 ןיִא נוא תושר ןייז ןיִא רָמּולְּכ דֶנאַה ןייז הערפ
 ןיל לא גראונ ןסע,סאַר סרג לכוא תורעוא עניי
 ; טיִהְג ןרעוו ןלא אייִז נוא ַמְשְו טעָטַש איד ןיִא
 ןייז לא גראונ ןסַע סאד בוא ןודקפל לבוא הי 0
 בה יִנָש עַבְשְל דָנאַל םַעָד אוצ שניטְלַעָהָבַא אונ

 רָגְנּוה ראי ןָביִז איִד אוצ יב ץֶרָאַּב הָניִיְִת רש
 תַרְכַת אלו םֶיַרְצִמ דגל ןיִא ןויז ןָלַעונ איז ס

 ןָטיִנָש ראפ טיִנ לאָז לגל םָאָר נא ברג ץֶרָא
 -יִד וא :ערפ יניעּב רָכרה במייו לג רננה ןיִא ןרע

4 

 : טְכַעָנק-עָניינ .ןופ ןנוא איִד ןיִא נוא ומ
 אוצ טנאזנ הערב טאָה ורבע לָא העתג

 א עפ ןעָד רי ןלעונ חכ אפו טבע
 ןלעונ ןֶכוז ןלעוו ריִמ א רָמּוְּכ ר

 .ינצִב הערפ ןופ וא איד ןיא :ןלעָפִנ לא

 !8וסט דוסע |וטל ןיכ רכע ןוטל ןיכ קופימ .ןיפ סרקמכ 6

 -לארשי ילשמ
 :ןופ רָדִַח םעַד ןיִא ןיינ ןיירָא געָמ ליוו פע רעוו ןָייִהְג רָע םאָה
 ךייִרַא מעוו רָמאַמ טכאְרְמְנ ךיז טאָה רַע םוראוו למ ןֶּב םעָד
 םאוְו ךאז ןייא .וזָא ןֶגאָז טעוו רע סאוו שַטֶנעַמ רֶדְמערְפ ןֶמּוכ

 ןארפש ןייא רֶדא הָלּוגְֶא ןנאז טעוו רע רדָא ןפלעה טעְוו סע
 בו 2 צד * א 2 ד 2 פצ" א ,צ ּצ ,

 סַע ןָפְלעֶה טעו סע סאו ץכיטיירק ןימ ןייַא ןנאָז םעוו רע רד

 חוכְלַמ רד ןיִא שטנעמ רגולקא רטקאד ןייא ןעווג רבא יא
 ור + . 11 צץ 4 :- ו: ₪ 5 צי צ ז .

 ןייק טֶה רע ליוו ןאס םּורָא ןייא .ןעווג זיא רע ראנ טאָמש

 ןגולק ןייק ראפ ןָטְלאַהְנ טיִנ םיִא ןעֶמ טאָה טאַהְנ םיִנ קיִלְ
 : טייקפאלש רעְד ןופ טרֶעַהְג רָעיִרְפ טאָה רע ישטאָח רָטְקאָד

 < רע סאוו לטימ ןייז ןנאטש ראפ רע טאה ךְלַמ ןב םעד ןופ
 ד ..לצ מש 5 2 ד ד צל ל 4

 "עָסורג איד ליי ןייֶנ טֶלאָוַונ טיִנ רָבָא פאָה רֶע דאג ףֶראַד

 ןעמ טֶכאַרְטְג ךיז רע טאָה ווג טראָד ןָנָז םאוו םירוטקאַד

 :שטאה רע לייונ ראנ ךְלִמ ןָּב םּוצ ןזאָל ןייִרָא פיִנ .םיֶא .טעוו

 םוצ ןיינ ןייִרָא געָמ רָדעְי א טייִרָּפַב טאַה ָךֶלַמ רֶד וא טֶרְעֶהַג

 :ּךלָמ ןֶב םוצ ןנְנאגְנ אוצ זיא נוא ןָמוקּנ ךוא רע זיא ךלמ ןּב
 סיִא ןעק רע זַא ןָנאְּבְש ראפ רַע טאָה טֶכאַרְטַב םיִא טאָה נּוא

 סאו רצְביטיירק .עכְלעַא ךרוד ןלייה אוצ ףוא לָמיִמ ןייַא בע

 .: רע זא םֶכאַרְסִנ ךיז טאָה רע ראָנ הָניִדִמ דד ןיָא ךיז טְניִפְנ סָע



 רֶד טכאַרְמג ךיַ פא רכיִליַא םוראנו שנא רע איוו א תמא= = <

6 2% 2 

 וכ םיהש חור רשָאשיא הֶזָכ
 ירחא ז :ףפ"לא הערפ רמאָיַו

 תאָז"ל תֶאְָבִתְא םיִהְלֶא עידוה
 : ךומְּכ םכְהְו .ןובנךןיא
 יִלָּכ קש ךיפילעו יתיּבילעהיהת
 : ךטמ לֶדְגֶא אָפְּלַה קר ימע
 הֶאְר ףסוידיילַא הערפ מאיו אמ

. 0 4 

 קמ אמ ת תישארב

 םיבשר שוריפ
 : בערה ינשב ורכמל ולכוי ריעו ריע לכ יכ . םירעב.
 ןכש לכו ..תומולח ןורתפב . וב םיהלא חור רשא (חל)
 . דלונה האורו תודיתע ןיבמ , ןובנ (טל) :ץרא ךרד תמכחל

/ 4 1 :% 

 .רֶתָּב - דער
 .לָב תַי תב ה
 .סיפחו ןָתלבְס תיל אָד

 ו

 יִהְּת תא מ דס כ | ו
 ליג לע אָגַמִמ
 ןזתי רמי
 6 ל דוחל
 :דנמ רי יהיא ןיִרָה ו

 יל הכר רמָאו אמ
 יזה יתתנ =

 םירוטה לעב
 קש ןיפ לפ '3 .קשי (ע) : תוכופכ ככוני טוכיתו ןגד ס'סז
 .םילכר כיטסש גיכסב סיסולג .סילכד .כושמ קטי סיקפס ךדיסו

 רצבמ ריע ןושל , םיביואה לע תאצל המחלמ לע ברק ילכב וזרדוי . קשי (מ) :עמשו הארש הממ תומכח ץביק םכח

 םימכח יתפש

 וגי6: סוס קס ןמ כ"ג קדקדמ - סוגרססו 'וכו 69מנס 4
 חול רכס .םיס 65מנס ל"לוס 'וג] סוכ 65מנ0 כיתכדמ רכע
 כסומ סוס "חכ סכמתכ < סוכ רמ6 ס"מ 636 סוכ וכ 7
 םוככ .סוכ שיש .ןופט למו)כ .סוכ לע סוס תור רס6 שיש
 וטטקכנ| = ךלנ לע יפסס וגל סולוסכ ידכ סז לכו 'וכו סיס)6
 3 ףסוי לע וסכככ :רפסל יסד זמ: ל"טרסמ ק"ודו . ספע
 כנכ  ותוש תכסמ סיס 53 סמל דועו .וינפכ ומכשמ סמל
 ממ5ט ףסוו רמ6מ) .סכוטפ- 5וס אז "6 ועולה ול רפסטכ
 ןינע .עדוי ספסט ךכ .סיס)5 סולט רסלמ למונכ סערפ 6כי

 \ יישר
 ןיא () קספ ףסחכ .דוקנו סכית טסרכ םטמטמס
 סלמלט סכקו ןוככ שופ םקכל . ךומכ םכחו ןובנ
 סנרפקו ןופי ..קשי (מ) : ךומכ .ס5מכ 6 מ
 קסמ ןכו (ופ ליעל) ומכ ךדי לע סיסעכ ויסי ב ימע יכל
 1עַיַב ן"וטינכג לכ כ 2 סיפסס) ומָלְו :, יקיכ
 ןולוק ויסיק . אסכה קר : (ןסעזלעס , ןטנללולעפ)
 (5 מ סוכלמ) ופכ סכו 0 לכ וטל . אסכ .:ךלמ יל

 ו" ןוקי בוככ 57 6סו סנכפפו  וטוכופו ומוגלה ךל "יפ 1 : סלוכפס ףוס5> .סוכ סוקעל סמו ךופ כ'ג עדת כ'פו כעכס

 לארשי ילשמ
 ןופ ןכאל עלא ןֶלעוו םירוטקאד אור ראָפ לַטיִמ םעָד ןֶנאָז טעוז

 ּוטסְלעְטש איוו שטנעמ רעָשיִראָנ אּוד ןנאז םיִא ןֶלעוְו אייז םיא

 רייר עָשיִראנ ינייִמְג וא דייר יִּבאָרְנ עָכְלַעַא ןגאז וצ ןייַא יז

 ןֶבאָה ריִמ סאו ןָנַז רימ איוו םידוטקא עָסּורְג עָכְלַעְזַא ראפ
 טגְנעְרַב ןעָמ פאו רָצְכיִטיירְק יכלעוא ףוא טרעלקנ רעירפ ןוש-
 טייק קפאלש עֶלַא ליה אוצ ןנעז איז גּוא רַדְנְֶל יִסיִיַו ןופ אייז

 פיג טפלה סע נּוא טֶסיזמּוא ןעוְוג סאָד ווא ןֶגעוו טסעד ןּופ

 וג בשוומ יז רע,טאָה ריי ינו יכל פרעה אוד גוא
 ןֶלעָפְג ךוא אייז לאו םע ןפוא ןייא ּוזַא םיִמ ןנאז אייז לאז רע
 לָכָש ןשיראנ ןיימ שיִמ טרעְלְְנ באה ָךיִא טֶנאַָג וזַא רע שאָה
 ךלמ ןְּב םעְד ןופ קָנעְרְק רד אוצ לָמיִמ :ןייא ןנופנ ָךיָא באה
 רד ןיִא זֶנּוא אייב ךיז ןָניִפִנ אייז פאו רָצְכיִייִרק עֶכְלַא פיִמ

 ןָטְניִרעְלִג ןייא ןֶבאָה רָצְכיְטייִבַק איד וצ ףראד ןעָמ ראָנ הָניִדָמ
 גוא ןביִיִר אוצ אייז נוא אייז ןכאק אוצ ןסיִוְו לאָז רע שטנעמ
 ראפ ויִא פאו שפנעמ רד ןיִמ ןדעָי ןופ ףראד ןעָמ ליִפ או

 ןייז ןֶבעָג םיִש לא ָּךְלמ רֶד ַא יאר זיא רֶר אוצ רֶד גיִדנעטש
 םֶד ןופ דייר איר טֶרעה רַד ןֶבאָה םיִריטְקאָד איִר וַא נּוא רוכב
 ויִא סע גאז ןֶנאָה ןוא "ןלעפכ עָלִא איי ויִא ראָסקאְד מרא

 .ט'ע שוריפ
 וא רע איוו שֶסְנעֶמַא וא ּךאָנ ןנַפִנ ןעָר ריִמ
 סטאְג סאו שטנעמַא וזא וב % חור רָשָא שיא

 נא 5 לא הפ רפא (םל) :םא ןיִא זיא .הָאּובְנ
 א סיחלמ עורוח ירח ףסוי וצ טְנאָזְג טאָה הערפ

 סאד .ןסיוו טֶואָלְג ריד טאָה טאג ליוו תאו לכ
 ןויא ןרגאה ראפ יִנ וא כ כו ןיכי 8 גנרל
 ::טֶסיִּב.ּוד איוו וזע רָגּולקַא נא רָניִדנאטש ראפ
 רָטְצְלְע ןויש ןויז טָסְלאָו אד .יִתיִּב לע הָיִהִת הָּתַא (מ)
 ייה רדר .גוא מש לכ קָשָי ףיִפ לת זוה ןייִמ רַעָּביִא

 וָמילָּכ קֶלאָפ ןייִמ:ראָנ טֶוייִּפָשְג ןרעונ לאָו לומ
 אַ ןרעוו לאז קֶלאַּפ ןיימ ןופ שינָפְַעָרּב עַל
 הטש איִד רַאָנ ֶמַס לדגָא אסגה קר לומ ןייד ףרוד

 ויד ןופ רָסעָרְג ןכאמ יא לע הָכּולְמ רָר ןופ
 דפ רפאינ (אמ) 5 ףלַכ ןפור ףיכ טעו ןעְמ רָמולְּ
 ות הֶאְר ףסוי וצ נאג טאָה העְרפ וא ףסיי לא
 וא טֶצעַנ ףיד באָה יא הע פיר לר כ לע וא
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 - 0 ומ 2
 ףסויִד אָד לע ל
 ןישּובְל .ּהָתִ טבל
 אָביִנָמ ישו ץּובָּד
 ; ּהָראָוַצ לע אָבַהְדְד
 ּהתָי . ביִּבְְו א ₪
 יג הי יד אתינת אָבְתְרּב

 וזירכאו

 ==: יץק 2 אמ תישארב , :

 ירצמ ץֶרָאהלּכ לע ךתא יִתְתָנ -
 פד ותעבט""תַא העְרפ-רסיו 5
 שליו ףסוי דיזילע התא ו ןתו ודי
 בַהָזה דבר םשיו שש דייר ותא
 תֶבָּכְרַמְּבּותא בָּכְריַו :וראָוצ"לע
 ויִנפְל וארקיו ולדיירשא הנשמה
 ךרבא . ז5ופ ויגפ  ופיקיו את

 ם"בשר שוריכ

 ינא ןתונ . ךתוא יתתנ (אמ) :.תשק .ימור יקשונ . קשנתו
 : ךכ ול רטא פסוי ידי לע תעבמ תניתנ תעשב ,ךתוא !
 המקרו שש ביתכדכ םיבושח םירצמ לש . שש ידנב (בט)

 יישר
 יתתנ (פמ) : ךלפמס ימוח6 פסכמ ופסְכ 6 -
 ומכ לוס סניסנ 5 כ"פפסו ם ךקי יסיממ .ךתא
 ןולע סנוסכ 55 לפונ תונפסל ןיכ סלודנל ןיב ןומפ ךסתל\
 רסיו (כמ) : סינפפו סיזכנ סכפל יתתנ כ יכסלמ) ומכ

 סוס סיס ךלמס םטכס סניפ . .ותעבט תא העל
 שש ידגב : סלודנפ 13 יש ויס ול .סנפונפ ימל
 סוסס לעו קנפ . דיבר : סילנמכ ע סוס םוכוכמ רכז
 יפכע יתדכמ (ז ולטמ) ןכו .  דיכל יוכק םועבסכ ףופכ
 לע ןידכוכ ףקומ סנסמ ןוסלכ - םופללמ יפכע יתפנמ

 תבכ רמב (נמ) : ספ5כ סוסו 5 סלזעכס דּכורס לע
 : וע< 355 םכלסמס וקנכלמל סמפס ה

 ימרס ןופלכ ךכ 'צ לכלמל 026 ןיד ומונכפכ . ךרנ
 סדנ5 ירכרכו . לכיב בכ. 59 סכימ 05  ןיפתומסב

 | טע שוריפ
 : םיָרְצִמ דָנאַל ןְנאָנ םַעָד
 לני ןייז ןאָטנ פא טָה העְרפ תא ודי למ ליעבס

 טאה רע נוא ףסל די. לע .ּהָתַא ןתינ דנ גאה ןויז ןופ

 יישר' . ףַסוי ןופ דַנאַה רד ףוא ןיָּבַעְִנ סאָד
 זיא לֶרָנניִפ ןייז םָנייַא טיג ל רד וא שבי

 -1 תא הערפ רפז (במ)

 ןופ רדָיילק דיילקג יִא םיִא טאָה רע נוא שש יד
 םיִרְצְמ ןיִא תוביִשח סּורְגַא ןעוונ זיִא סד ,ןעְְֶ
 ולאַה סָנַעָדְליִנַא ןאָטִג טאָה נוא גזה ריִבְר פש
 הָנָשַמַ תָבָכְרמְּב ותוא בכי (גמ) : :זֶלאָה יז ףוא ד דנא

 סעד ןיא ןטייר טֶכאַמְג םיִא טאָה דע וא ל
 יִנָפְל ואְרְקִנ םיִא אוצ זיִא סאו ןֶנאְוו טו

 אייִּב רט רָמְצְלִע ןייָא זיִא רע שטייט זיא

 זיפ רב טנא הד שררמ רד

 רַע רָמּלְּב גני דרו טָצְלָע (בָאְ ד

 .ותוא שב ךְלִמְ נשא זיִא רע זא ןֶכייִצַא סא

 + םדאה לע טושפו שורפה רבד .ןשל . : םירצממ
 פופ . הנשמה תבכרמב (גמ) : ישרע 0 םידברמ וטכ
 רשא ךלמל הנשמ שיאה הילע בוכרל תדחויסה הדירפ וא

 םימכה יתפש

 תונוזמ ל 655 וסניפ .6לד פו6 יסזיסד
 39 וסמ סמפ סניסנ 5וכ ס5ד .ם/:"וכו ימע יכר5 לכ 'יפס
 סיס לככ 5כ דופו סוכלמ ןכ6כ במול ן) סיס סוללפ ןרפ
 5וס סולינ) םומונ> ןידפוע ןיס- סירפמד ץ ': סירפמ ככ
 י'פריפרכ ןסטפ לדנמ 5וסש סוסמ ןוטיפ לרק ךכלו ןוטיפ
 (פ"גד) 3'קו ןסל ןיכוקמ ןפספ ידגכ ןכליס תיפסלכ 'פכ
 ןתטפ וטובופ ןיפס . ממ6ו 26כשי ץכ5מ סכמ 196 .5כ סנטו
 יכממ סכבס סונועכ:נמ סטע) כוכמ רבה 6ןכ סמ ידנכ יכ
 לכוס טסס ונוספו סודנכס לכ למ ןוסכו)כ | םוכלמ = פוס
 <כד "וסט ווככדכ י"'שב ירכד םועמסמו |. ןכסווס .קכסלמב
 "5 5 ןהספ 5וספ ל"כ סוס וילו סוללמכ וכ. תוכופה
 ספולפ 'פכ סנו סו5מ3 לוס תוכוסמ שמ ידגכ קר סרסל
 : כוטק כד 5וסט קכ ןתטפ לוסש ?יפ 53 ן6כו ןקספ כ 'ופ
 כמ סז 'צ : ספלכ 5זסו . דכורס לע סכ "רמלכ ןקד "כ פ

 לארשי .ילשמ
 םּורד דצְכיסיירק איִד ןֶכאַמ אּוצ ןֶלייַוו רֶד סוא םיִא ₪ \ לס

 זָא ןֶכייִלְג סעד דייר עניִז אוצ ץעָוָנ םיִכְסַמ עלא איז ןֶבאַה
 איר שיִמ טכעְנְק עניי עָלַא גוא הערפ ראפ ןַמּוקג זֶא ףסוי

 פסוי יז טאָה םיִא ןבְְל ןעייטש ןנורק איד ןיפ ןאָטְנ ןֶא ןֶראַה
 דר ןלעול ןייִלָא םּולָח םעָד ןייז םּולָח רתופ טעו רָע א םֶכאָרְמְנ
 ליפ .וזַא ןיִציִז סע ןכאָז ןלתו אייז ןכאל םיִא ןופ םיִרְצִמ ימכח

 דַנְרעַת עָרעויז טימ ןמכארמ אייז פאוו ךלַס םעְד ראפ םיִמָכַ

 ג טיב םיָא זיא סַע גּוא תוילכש יפיט יִכְלעַַא

 סו | כיפכ | ךכל

 אגד נוא ןלעפ

 ףסוי ךיז ז טאָה סורד . דייר ימסאְרפ ןְנאָז וצ ןייַא ךיז טסֶלַטש

 ףיס םוצ ןואל ם וא נוא ןייז םּולה רָהְופ לאָו רע ןֶבַעְנג הצע ןייַא

 םוא הָעְרּפ לא דֶנּיצַא (םָכְחו ןובנ שיא הַעְרַפ אָרְי הָּתְשְונ

 םידצמ דנא שאר רד ןייז לאו ד ₪ שטנעמ ןנולק ןייַא בלק

 לאָו םע.ןראי יִמעַז ןֶביִז איד ןופ תואובּת איד ןָלְמִאַז ןייָא אוצ

 ןאָלָש רַפ איי רָע םאָה םיס רֶד נוא ראי רננוה איִד נו ץוז
 ןכאמ העְרּכ טו םיא א טנייִמְנ טאָה דדי םוראוו רָליימ איד

 << :תשרפ יניב רברה במינו קס רד םנאַז םאְה שאר יא ראָפ

 = שנק איר וא הפ ןלעפנ .ךאז .איד זיא סירבע יניב

 : ןיִושנ :ןֶבאַה לָא
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 [ראְלָכ לע ותא ןותנ ךרבא
 ףסויילא הערפ רמו יי : םירצמ
 שיא םירייאל ףיִרעְלְבּו הערפ יִנָא
 ןיִרָאילֶכְּב ולגר"תַאְו 1דיתַא
 יםש הערפ ארקיו < : םיִרְצִמ

 < םולקנוא
 ב יחימדה וירש
 נמו * אָכְלַמְל אבא
 אעְרֶא לָּכ לע הָת
 רַמָאְו דמ + ירצה
 אנא סל הר
 ךְרמיִמִמ .רבּו העְרפ
 החי תי רַבָג םיִרָי אָל

 "דזתֶא ול"ֶתיו חנעפ תנָפַצ ףסוי
 עפ יִופדיתּב תַנְסא
 + 3 ספוס פ6 קי5 סירי ₪ ךידפכו או

 ןואָד אָּבִר ערב ימופ תַּב תַנְסא תי הל בָהיַו ל ל ֶרְכִממד
 םיבשר שוריפ

 רכ אלו אכר אל ןנירמארכ . ךלמל בא אוה . ךרבא : ול
 יכ הערפל באל ינמישיו והזו . ךלמל בא רמולכ , אכר

 ךרוצל רש בא הלעמל יתשריפש ומכ ךלמ ןושל הערפ

 הל תו ןּז דחְמְ
 לָבְב אלו לעבּבְַמְל
 5 םרְצַמְ אא

 התפ את מ |א ]ככ
 אְָבַב  ףסִי םש | השא

 אתתאל

 / םירוטה לעב
 < סכעפ תנפ5 (סמ) : ימפ לכ קשי = ךיפ לעופ  סכו .סיסזככ

 סנס ועפנ סע לפיטופ .סופת טסנ טפטפ קיד ןוקיכטמ

 בותכש ומכ הררש תושעל . ודי תא שיא םירי אל :ךממ לדנא אסכה קר והח ךלמ ינא . הערפ ינא (רמ) : ךלמה

 ? ףסוי תיב לכל ותוא דקפיו םש בותכש ומכ המלש ךלמה ידי לע ותוררשו ודי המר . ךלמב די םירה רשא םעבריב

 היה ןכו . אוה םירצמ ןושלו ומוגרתכ . חנעפ תנפצ (המ)

 . רצשמלב  לאינדל ארקיו ןכו .ותרשמ השענשכ עשוהי ןוג ןב עשוהל השמ ארקיו ןכו . יוארה

 רפיטופ הז ןיא . ערפיטופ : היהלא םושכ רצשטלב הימש

 םימכה יתפש

 תוכית יתט סכיתס 05 קנח) סת ךור5 ךדוד) 'ופ ק :ןופל
 635 ןיד סנרפכ ליע)5 ימג ךילפ 8 סמ) ת'*ו ..קמוד סא
 י"קריפדכ ךנמ ונויס ךכו 525 ונייסד 55 טרפ) ימג ךור5 6כלמ)
 לכ5 תרק5 סכיפ 1י55- רכס ךור5 53 ליעד לוו .  לועל
 לכס ךוכ: ךכ 96| סמקכמכ 5-96 ככמ) ךוכ5 סו 'ופכ
 ןופכ .ןוס לכסד ךככ6 לק פ'סו ך : קסוד פו סינפככ 6
 סערפ םלקיו ביפכדמ קיוד ₪ : ך) ךככ6 ול סיכמו6ו ו%6
 ףסווכ ןסנ סעכפ- "כ 'ונו \ פכס5 95 ו ןפיו 'וגו ףסוו סש
 וס עלפוטופד רמו) ךיל3 .כ"ע ןכ .ס6ו סזכ "נמו קנס5 6
 ספודג ןתו) סלוכ סוס סעכפכ סוכ ס)ודג לתוקפ) טיו רפיטופ

 6 לוס | דכעד ןויכ כי סעלפו סכו)מ ידנכ וטכוכל ףסווכ =
 ךלופ דכע ןי6 כוקכ .סוכ5מ וסומינכ .דועו וז סלודנ וכ חוני

 20 וינוד6 כ .ףסוו) ןתו) ס5כ ךכ) סולט ידגכ בו
 5 ם"כו ררתוכמ לוס סטה .ודכע) ןתנ .ןודסס .ססד ףסוז
 לפיטופ 5וס עכפועופד מ"ב כ'% ררחוטמ 5וספ ופכ ו) ןקונ
 : ל'גכ לפיטופ לו ערפ ןוספ דפ םוכיססו ת :?"ֶו

 ט'ע שוריפ
 גְנּוי זי רַע נוא הָמְבִח רד ןיִא רָטְצְלע ןייא זיָא
 שייט זיא ךרֶבַא ויַא שּוריּפט ךאְנ ןראי איר ןיא
 ותא ןי ענק םיצ ראַפ ןזומ עָלַא רמי ןָעיִנְ
 ףוא טָצִעֶזִג םיִא טאָה רע נוא סִיִרְצִמ ץֶרֶא לָּכ לע
 לֶא העְרִפ מא (דמ) : םירְצִמ דנא ןָצְנאַנ .םעָר

 הפ יִנָא ףסוי אוצ טגאָזנ טאָה העְרְפ גוא פיי

 יא געָמ ףֶלָמש ןיִּב ךיא רֶמּלְּכ הערפ ןיִּב ךיַא
 ודי תֶא שיא םיִרָי אל ךיִרְעלְבּו לוו ָךיִא סאו ןייז רזזג

 םש םתיב לע ותוא םונממש תעשב םדאל אורקל םכרד
 םש יד ביתנדכ

 ינבו ביתכרכ ריעה התוא לש . ןוא ;הכ + טשפה יפל

 : < וישר
 ףסוי טז ךלכפ .סדוסי 9 טלד (סילכד ססכפ ילפס)

 דע םיקסמרוד ןכ ול רמל סיטטכ ךכו סמכמכ 36 םוסס
 6965 ךלכס ל סיכוקכס 85 ונילע קוועמ סקס סמ
 ודי םקפ ןיספוי\ .וינפל ןיענלכ ויס לכסמ סוכרב ןוסל

 .הערפ ינא (דמ) :"'וגו ופו6 ןוקנו כמסנס ןינעכ ר

 ללפ רווג יכפו .יסוכלמ לע סכיזג רוזגל .ידוכ- םלוכו םוס

 ל'ד .ךסוסככ לס . ךודעלבו : ולו ס ₪8 סולו
 למנוד וסח "וגו ךידעלכו ךלמ סיס6 ינס סערפ נס
 סעכטס סניפנ םעטב סטלפל ךכנוסע 655 ףסכס קכ
 רנפצ (סמ) : ומוגלסכ :, ולגר תאו ודי תא
 . ,םלקמכ ןויפד תגעפל ןילו ונופ5ס טכפמ . חנעפ

 פ ש ערפ יטופ סרקנו רפיפופ פוס . ערפ יטופ
 וכז ככטמל א . ףסוי פס דממב יפ) ת\וילסמ סרקסנס

 ךכ 13 סרמ5 סומסת פעטכ סט :י'סרופ ליט) 50 פ'פו א

 ה עז ; ו מיעושוהיפ

 וב ןָא רֶמּולְּכ ריד ץּוח גוא רצ ץרא לב ולר תא
 ןאה ןייז ןּבייה ףוא שיִנ שטְנַעָמ ןייק. לאָז ןסיִו

 אג ןיִא ןשייר וצ םּפ ןייז נוא ןטְלאַה הָמָחְלַ
 וע תנע ףפוי םש הערפ אקי (המ) + םירצְמ דנאל
 נָפֶצ ףֶוי ןופ ןמאָנ םעְד ןֶפּורג טאָה העְרַּפ נוא

 ופ ןָכאַז עָנָָנְראָּב ראָּפ שייט זיא סאד חנעפ

 : ל לרפפוג חג חנא תא ל ןמו ןקעְלְפָמנַא רע



 ל%

 יי ות

 5 ו 4 פו | כתב

 ףסז"ו ומ: חש
 = םמדּ ןינש ןיתל

 אָבְלַ :העְרַּפ |
 ןמ ףסיי | קפְנּו םיִרָצְמְד

 רבו -הערב
 אָעְרַא .לֶבְּב 3
 ושנכו זמ" < םיָרצמְ

 א . .

 עַבָשּב < אהא "יריד
 אָרּוּביִע טומוש ינש

 שָנְכּו חמ : וירָצואְל
 עַבש רוביע לָּב

 וה יד

 רובי איור
 יה  אָתְרִה לקח
 אָהָנְרִחַמְב %

09 
 ממ :הונּב בַהְי

 0 ב ו 5 ש 1

 :ץקמ אמ תישארב

 :םִיִרְצְמ ץראילעףסוי אציוהשאל
 ודמעב הש םישלשייזב סו ומ

 אָצְו םירצמְילמ הערפ +

 עבָשה .ינש עבָשְּב ו
 םינש עבש !לָכָאילָּכְ"תֶאע בקי "פ
 לָכאְִתַו םירצִמ ץֶרָאְּב ויה שא
 רשא ריעה"יהרַש לֶבֶא םיִרעּב
 רבציו יש :ּהָכְותְּב ןַתָנ ַהיֶתביִבְכ
 .' סניגפ סג ץוכככ כ ףסויו א'ת

 ב חיר

 דיל 'תַעְו :העְרפ ינפלִמ 5 ףסוי
 א ראה שעָמְו < + םִיִרְצִמ ץרא ₪

 : םיצמסל

 ףסוי

 ארוביע ףסז | שָנְכּו
 םיבשר שוריפ

 : הררשל יוארו . םישלשןּב (ומ) : םינופלש ויח םיגחכ דוד

 יישר 4
 ןיפו ופוגכפל . ץראה שעתו (6ימ) : (גי פוס
 לע ןמוק . םיצמקל : סופט .ןוכלפ ב בקע .ןופנס
 ריעה הדש לבא (סמ) : סולנופ ווק דו למ דו נוק
 ןלסו ןלס לכם . הכותב ןתנ היתביבס .רשא
 וקמס כפעמ ססוכסכ ןינקוכו ג סיסוליפ דמעמ
 סעד לוקס ל"כ) . בקלילמ .ססוכסס ספ דיפעפו ד
 תעדכ סלע רטלכ י"שרכ .סיגס) לכ "סו ס סיפחנ ובר
 טיע 0% שוריפב \! 2 --

 בייווא רַפ ןוא ןופ ראַה רֶר ערָפיִמּופ ןּופ רַמכ
 ו םסורָא זיא / נא סיס 1% ל פסי א

 הזש

 יל ומ ראי .גיסוירד ךענ "טל 1 זיא ףסוי וג
 הַעַרַּפ רפ ךיימש | ןאַט .ןצ] יא םירצמ למ הר

 ווא ףַסוי נגא הערב ה ףסוי אָצָיַ ! יִרְצַמ ןוב הל

 םָיצִמ א ל רי העְרפ ראפ ןופ נאג
 : םֶיְרָצַמ דנאל ןצנאנ ןיא ןראפנ רָּבִיַא יא
 ןסְקאָווג טה סַע נוא 8 ינָש עַבְשּב ץֶראָה ש

 טעָז רַר .ןופ ראי ןָביַז איד ןיִא דָנאַל םעָד
 איז ןּבאָה .סייוו ָךיִלְסיִּ רָמִלְּב פו

 כא שררמ רג 608-.

 תשעו ומכ , האות הברה האיצוה .ץראה שעת (זמ)

 םימכה יתפש
 יעג עקג ס'קמו קטנמו ףפנמ סוס 635 טמטפ סוס 5)ד "יו
 סיסכ "ועו . םממ" םימספ )ו ס)סכ 0 יניונע "סר
 םעפו 'ופ ב- : ק"דרס 'יפט ומכ דיג םורס 6] סיפיכ סילס
 יכ ןר6 ומכ ןכלס יסנפ ןכפס עוכיפו .תוכ5ו6 סתטעש ןרסס
 ריעס כוכס לדגס לכולס לכש עמסמ קוספבד ל"כ 2 : ףטחפ
 יסמ ספעעו  תרחפ רומכ ₪2 כועס  סתו6/ ךותכ .ןפונ .סוס
 כמ5 םוכופ | וסט 6'י ד =: 'וכו ןכ6ו ןכ5 לכס ופ) פ* ₪

 ףסוו סוספ .סוקמ .סוכלמל ופופ ןוכילופ ויס לכולס לכ פ'
 טיע שוחריפ

 ץיבקו (חמ) + ןפוהַא לופ ןַעְווַנ זיא גְנאַז עֶביִלָמיִא

 טה רע נוא סירצמ ץראב ּויָה רָשֶא סיִנש עַבָש לָכוא לכ תֶא

 ןָּביז איר ןופ גראוו ןסַע סאד ראְג טלימאָג ן ןייא
 לָכא ןמיו םירָצַמ ןיא ןעוונ ןנעָז אייז םאונ ראי

 ד ןיִא גראוו ןסע סאב ןמעָנְג טאָה רע גוא סירב
 םָאָר י הָכּות ןַנ יִתיביִבְּב רשָא ריִעְה הֶרְש לָבּוא טַעָטָש

 סורא רד לע אי א ןעְטְג זיא סאו גְראַו ןסָע
 םוראוו 5 ןיא + עמ רע טה טאָטש רד

 :ןופ 2 שש 8 טָה הָאּובה רב ןיצ א
 = יִדָּכ ןסקאוג טאַה הָאּובְּה איר או טרֶא םעַד
 .רָב סי ריגו (םמ) 1 ןרעו] טלופ רַאַּפ טי לאו א א



 יש ו 9 . ו 0 ו ריי ד ל

 .ץקמ אמ תישארב 16

 ה ל ספל דאמ הכרה :םָיה לכ רב ףסוי
 -רַפְסמ ןיאִּכ רפְסְלַלֶדָמ"יִּכדע
 םֶדָמְּב .םיִנָב יש ללי ףסוילּוי
 וליהדלי רשא בערה תש אובת
 :ןוא ןהכ ערפ יטופיתַּב תַנְסִא
 רוכבה םשדתא ףסוי אָרְקּו 2
 -יַלָּכְתֶא םיהְלֶא נשי השנמ
 תֶאְו = :יִבָא תיִּביִלְּ תֶאְו ילמע
 יִנְרֶּפַהִּכ םיִרְפִא ארק ינשה םש
 הָניִרְבַתַייכִר :יינט ץראְּבסיִהלא

 עבש . סי תינעפ די ףפויל א"

 סיבשר שוריפ
 אלמ דהא הנקב . םיצפקל : םינשה שלשל האובתח 8

 אונת םרטב (נ) : לודג עבשה היה ךכלו םילבש ץמו]
 הגשב בערה ימי תלחתב כקעי אבש יפלו . בערה תש
 ףסויל רמא ותומ תעשב הנש הרשע עבש ףוסלו היינש
 םה יל ךילא יאב רע ךל םידלונה ךינב ינש

 ם דנו ףסוינו ?םמ3 ,'ב

 םירוטה לעב
 ףסויכו (כ) : סזומ יככ .ויכט כסופ ךע ית םיפג סדופ ספו5 פ"ד

 מ6 ףסויכו ךדיסו "וגו סכטכ .סינכ :
 וכ5ס סמ ומלפ ףססמס לכ ןכיממלה כ 5כ5 'ס םכלוכמ

9 

 ה
 קמפ יד דע אָדְחל יִנס
 :ןינמ תיל יִרֶא ינממל

 דיִלְיְתִא = ףֶסְל
 אל דע ץֶנָּב ןיִתִרפ
 אָנְפְַד :.אקש תלע
 תב תַנְסֶא הל תדיליה

 יןואְד נ אָּבַר עַרֶפ יטיפ
 הי ףשי אָרְה אנ
 דַשַנַמ :אָרְכּוב .םוש
 כ תָ 4 נשא ירא
 ריב "לכ תִנ ילמע
 בוש תו בנ :.אָּבַא
 ָיִרְפִא אָרְת אָנְיְנִת
 ראב 6 יִנָשפִא "ירא

 מיל 7 נר ידובעש
 "עבש
> 

 ףסויל "ב

 שריפ ךכל ויהי ךל ךילא יאב ירחא סהירהא תדלוה רשא .ךתרלומ לבא .
 ע .וארקנש םינב ינבו םינב דילוה ןכ ירחא לבא בקעי אבש םדוקכ בערה תונש ינפל .ודלונ .השנמו םירפא ןאכ

 יננח :ומכ . ששנ ןמ . ינשנ (אנ) : בקעי רטאש וטכ םתלהנב םהיחא םש
 .לעפה ד"מל יפוטהמ אוהש .הבוט יתישג יגשנה אל תרזגמ היה וליאו הרטחה

 םימכח יתפש = יח
 (סח נק פ"ס .סכוקכ .ןפנ וגו רועס סדפ לכו6 5כקכ לוקכד 501 סב
 ןוכוומ .ויב .כ"ת6 לכס סכופכ ספ סלדגכ רפטמ ןקופ ךירנכ
 רע י"טכיפדכ | רמ6 ןוכ: םמכמ יכ זך : קו סיכנמל 2

 לרמ ומנממכ טמממ כדהד ן : כ לפוסל 15 לדס ככ
 עדוו סוסכ רפולכ רפסמ ןוס יכ ינפמ .רתוו לפס תג -

 טע ש 0%

 תַנָסֶא  הּבְרִה סי ליהְּכ ןראק טינאזג ןייא טאָה ףסוי נוא
 סָי םַעָר ןופ רָמאַז סר איוו וזָא ליִּפ רֶעְייַז רואִמ
 ןֶלייצ אוצ ןטימ ראפ טאָה רֶע ויָּב רופסל לדר יִּכ דע
 : לאָצ ןייק ןעונג טיִנ זיא סע םּוראוו רֶפְסמ ןיא יּכ
 ןראוו זיא ףסוי אוצ וא םיִנְב יִנָש דַלּגי ףסויִלּו =

 רָגנּ וה יד ייא בשה תַנָש אֶת םֶרַפּב ןיז ןאייִווָצ ןרוּבג

 ויא ןָנאְר ןופ טֶּבויִבש יישר . ןעָמוקְנ ןנעז ראי
 זַא .בייונ ןייַא ןופ שרופ ךיז זיא ןעָמ זא ןנְנורְדג

 | תנש אובת

 ווה סֶרְעָמאּב יס

 וב ןוימ ןופ דאל םער ןי טְרְעָּפְכּורֶפִנ ףמ | תֶֶא ול הדל רשא טעו רֶר ףוא רָנְנוהַא זיא סע
 כ ןנשז אי ב%א לבשה ינש עבש תנילכתו (גב) א אּוצ ןנוויג טאה איז אונ ןוא ןהכ ;רָפִמְוּפ תַב 5 תאו . יייי.

 ןנח ןמ ' םיהלא
 מר ירבע .ומכ . ינשנ רמול ול היה

 יא תחת שגרה .

 5 ּ י"שר

 זמ יכ דע | .רפסל לדח יכ דע (סמ) :
 רפסמ ןיא וב : כנק םכקפ ז"סו לוכסל ה לפוסס וכ
 רטב (ג): :פסח ןופלב ך םמבמ וכ ירסו רפסמ ןיסס יפל

 פס | ןקכמ (סי םינעפ) . בערח

 0 ט'ע שוריפ
 וא ןופ ראַה רָר עְרפיטופ ןּופ רָטְבאַמ י

 וג טֶה ףָסוי נוא הָשַנְמ רוכְבַה םש ףסוי ארקיו (אנ)

 5 יכ הָשָנַמ ןוז ןמ יצלע םעָר ןופ ןמאָנ םעְר
 ה טאו םוראָו יִבָא תיִב לָּכ תֶאְו יִלָמַע לָב תֶא םיהלא

 ּא .םייקידיִמ ןיימ ראָג ןָסַעְג ראָּפ טָכאָמְג ָךימ

 ָפֶא אָרְק יִנשה םש תֶאְו (בנ) :

 חָנ רע טה ןוז ןרהנא םער ןופ ןבאָנ םעְר

 וה טאָג םּוראוו ייגע ץֶרָאְב ה יִנְרָפה יִכ סיר



 % ו % =
\ 

 אָנְּפַכ הוהו ףס ףסוי
 לבב אָתעְרַא

 הָה םירצמְד . אער
 לָּבַ תַנָפְכּו הנ אָמָח
 חוו םירְצִמְ אר
 העְרַפְל סדק אָמְו
 - אמחלל לע
 יִאְרְצִמ לָבְל חֶעְרָ
 יד סו  תֶול ולי
 : ןודְּבעת ןוכל רַמי
 לב לע הֶיַח אנפו ו
 פסו חַתַפּ אעְרַא יִפ ָ
 יד = אָיְרְצוא "לָב ת
 במ .אָרּוּביע -

 םירוטה לעב
 טיג .!טעת -סלנ (סג) : סוכ5  םמסכ3 ס6ולו פכוז 0

 ו בו זנ

 פיר

 התשמו לכאמ ןיינק ןושל . רבשיו (ונ) : םירעב לכוא ףסו
 יישר 5 4

 לב בערתו .(קנ) : ןומטר ינפכ ד וסטפ טמס)
 ןוס וכלל ל 0 כוקלסכ (כ3) . -
 מול ףסוי 'יספ פל . "וכו רמאי רשא : ףפוש

 לוס ךכ סיכמו 7 סטלפ 0 ופנטכו ח ל סס
 סכל זיכלכס 6לקו לכ סתלכ5 55 סמל ל"0 וכ כמו[
 למס סכיקכסו סככס ונפספ ול ולמ6 סיפכ בער ימטז
 קפוכקס לע רזג יכס וטעס כל למי רסס לכ כ'ק סס
 לכ לע (ןכ) <: סומנו וע רוזי סל מ סכוקלמ

 סיכיפעס .ט )5 ןכפס יטפ- סס יע = . ץראק
 ןוסכ יד ופוגלסכ . םחב רשא לכ תא 0
 ןוטו ככמ ןו5> ככ . םירצמל רבשיו ל

 טיע שוריפ
 סאוָו סירֶצִמ ץֶרָאְב הָיִה "שא ןראו עָמאז אי טנע
 בָתֶה יִנָש עַבָש הָנֶלִהִּפַו (דנו + םִיִרַצִמ ןיא ןַעְוְוְג ןֶנע

 רָנְנּוה ראָי ןֶּביִז איִד ןֶּבּוהְג א ןֶּבאָה איז נוא אונ
 טְגאָזִג טָה ףְסוי איוו וזַא ףס" רַכָמ רשאכ ןָמּק ' ו
 ןיִא רֶגְנּוהַא ןעְווג זיא םע  נוא תוצראה לכ בח

 ןַצְנאַג ןיא וא חל הָיָה סמ ץֶָא לָכְ הרעל ע ל |
 ץֶרֶא לָּכ בפ הנ : טוורָּב ןעוֶונ זיא םיִרְצמ |

 ןֶראונ זיא םִירָצִמ רנאל עָצְנאַג א

 קמ אמ תישארב

 - .ץראְּבהיהרשַאעבָשה ינש עבש ד

 ו ,% 9 9 4 שמ

 ינש עבש הָעְקִחִתַו די: םִיָרְצִמ
 יַהְיופְסוירַמִא רָשאַּכאובְל ּבעָרְה
 ץֶרָאְלֶכְבּ .תוצְראהלְבְּב בער
 "ילָכבעְרתו יי :םֶחָל הָיִהםיִרְצִמ
 ."לֶא םעה קעציו םידצמ ץרא +

 ל םהלל הערפ
 רמאידירשא ףסוידלָא וכל םיִרְצִמ
 לע הָיה בַעְרַהְו : ושעה הרס

 ילָכְ"תֶא ףסוי הַּפיַושְראַה
 קוו םירָצְמל רבשיו םתּב רֶשֶא

 ילכל הטרפ

 בערה
 םיבשר שוריפ

 'ה .הלכ ינלכ ,והער תא המיר ןמ ינמר ,ינלכ רשא שיאה
 ןתנ 'יכ , םחל היה םירצמ .ץרא לכבו (ד:)  ::ותמח תא
 : בלחו ןיי ריחט אלבו ףסכ אלב ולכאו ורבש ןכל ביתכדכ

 םימבח יתפש

 רפסמ 1) סיִכו 62 יפדוכמ
 לככ כפכ יסו\ ָבימְכד ג'עלו ז : ל"קרסע : רופכ) רפוסס
 523 בער יסיו םרפל ךול5 סס) סוס סוללמ 5 לככו 1550
 .קוכלופכ סמל סיס סוכנמ ןכ5 לככ לכ6 תו רגופכ "5 תוגכ6ס
 בסכ .יקסרופ תודלופ 'פכ ןוכעכ תנכב ותטמ שמיס קסליד כו
 כד ןוכעכ תנסכ ותטמ שמסמ סוס ין) 5סן ת" 6 ס"ס
 5 > ותולכו םגיו 'פכ י"עכופדכ תומוקס ןוכ ול סדלונ דככוו
 םנִמָכ 'יפ5 ותטמ טמסכ רסומ סינכ | יכוכמד )"ו סוס כעכ
 ביסכ סע וכטפ סככ רפפו רכ6 ביקכדמ קיוד זך : ןונער
 סנופ = ומווס :סרימ5 16 סולי רסס .בותכ .ם)ו סכומ6 ןובנכ
 שוב וכרס סיכרפמסו , ךקלמ6 לע יכנ5 סט דוד יכג כיתכדכ
 ןילסוג .ןילו ןכ6ל ססינ) 6 ןיטכוכ סוונעס לכ5 זמ : ט'עו

 ט'ע שוריפ

 יז ןֶבאַה יוז סאו הָאּובְּת איִד םּוראָוו גי רעְגְנּוה

 קלצינ ןראווג "טופ ראָפ זיא ףַסּוי ןֶא טלָמאַזְג ןיוָא
 יצ ןנִרָשְג טָח קֶלאָּפ סאר נּוא 5 הר לֶא סע
 המר נָוא עמ כל הפ רמו ורב ןנעוו העְרּפ
 = אוצ טיג ףס לֶא וכל םיִרָצַמ עָלַא וצ טְגאָזנ טאָה
 ךייא אוצ טעוו רע םאוו ושעה םֶכָל רַמאִי רָשֶא ףסוי

 ןאָס ריִצ טֶלאְ ןגאָז .:רֶאַה ינפ לכ לע היה בערה (ונו :

0 - 

 :סנהקמ לדקו סיסי סכלס 2 לכ

 / 7 דֶנאַל ןֶצְנאַג םעְד ףוא ןעונג זיא ר וגְנוה רד נוא



7 

 "ואב ב ץראה
 ֶבּב בקר קזחייכ ףסוי
 יִכ בלעי :אָרַו * במ
 ; הָמְל ֶנָכְל בסע ד מאיו םירצמּב

 יכיתעמשה - רָמאיו :: וארתת
 המשדר םיִרְצְמּב רֶבְששי
 'פ לסוזק'ס כמ פי וכ פספי 0 גי תוכי טיק סיתספ סמירלמ - ץרחס לכו אית

 * םינפס סמכ ןיכבל כקבי רמסיו רות

 ארוביע תיא

 ו

 המל(א) :רובשל ףסוי לא המירצמ ואב ץראה לכו (זנ)

 ותעד םיגהש :היצמאד םינפ הארתנו תכל ומכ . וארתת

 םימבה יתפש

 5וס מ'מ רכמ "9 סוסמ ג"פס  רמסכ 6% לר ל : ססונפ

 ספוכס יכג לקוד כ"5 רכס '%3- בתכנד ןויכו ןוגיח ןוסל ימכ

 ןוגד ןוס רכמ ןוסנד ןויכ ןינק .יכג רָכַט 'ל כופכל \ ךויס

 כוקכל ךייט 85 סוקסמ רסס וס יי יכג )ב6 ס0ונסכ ךייש

 "כו ןויכ 6ש 'פמו ןוגד '5 ססכ ךייפ ןיפד ןויכ לנס ןוש)

 סכל טוו סועבס ספלט ססונפכ סכופלע סופכמ ספ6 פד כ

 ןתינ םק יכל וכו05 .ולוכו = 115 .וננט סיכולק .סספ ןווכ ס6וכמ

 לכ16 -וכ) :ןולס ורכסומ ידכ לכוס .וכקו וכל ךככ = ספ

 ןפכתפ .סז יפנו "וכו 3כ18- סכנ .סוס סוס ןמוכ תעסכ 6

 םרמכב ו"יוט ופכתק סנמכ ף"060 )סתיו 7 : סעיכט ') סוס

 ו"סעכ ודופנת סולמ 6וס ןכ 5רקס 'יפו סיככ וסופכו סוכ

 יכ סיענמ -
 סיטקכמ ססס ןיפמ סב סיסימסעו סככ ןילכססמ

 כעלב  סיטוסכ :ויסס סמל סמיסכ ןוסל סוסכ
 ט ע שו ריפ / ל

 איר ןעָמ טָנייִמ .% 2 טֶּבייִרָש ישר . םִיַרְצַמ

 רנה ןעוננ ףוא זיא םיִרישָע איִד אייַּב םיריִשע
 עלא טניפעְג טה ףסוי נא סֶהְב רָשָא לָּב תֶא ףסוי מפ

 ריגשי הָאּובְת ןעְוְוַג אייז ןיא זיא סא תורָצוא

 םִיְרְצִמ איד ּוצ טֶפּוק ראפ טאָה רע. ּוא סימל
 טקראַמְשְנ ךיז טָה רֶע נא סֶיְרְצְמ ץֶרֶאָּב בערה קזחיל |

 ואָּב ץרֶאח לכ זנו : םָיְרְצַמ דָנאל ןיא רֶגְנוה רֶר
 ןֶצֶנאַג םעָר ןּופ טייל איִד נוא ףסוי לֶא רושל הָמיִרְצמ

 ןפוק ףסיי אוצ םִירְצַמ ןייק ןעמּוקג נעו רָנאַל |

 טָה רָנְנּוה רֶר םּוראוו-ץֶרָאְס לב בערה קו יכ ה 4

 וב

1 . .--- 

 ןשכ * סוס שמ

 6+ םינעס) סלוכמ ססל סיס ןיידע סעפ ספוסב
 סרטב 4 סכל יס

 ָ , המש ודר = סלט 5 וכ סג ל סולמו (םי ילפמ) ול סמודו .

 ת "רָבְשהשְי

 "רַמָאְ םירצמב | ןד זמ
 "אמ יהונבל במעי
 | אָה רַמָאַז ב: ןּוזחְתִּת
 .יִרא (ןירמש) תיעמש

 + מ ֶּ
 ורבשו

 ןמה :ותוה םירצמּב .ןכד
 ב בד ₪7 =: כ

 םיבשחר

 -.וארתת .חמל ןאכ / לאש ףלמ .שאויל ותלודג תיארהל

 יי םתאש םככרצ לכ תגובה םכל שיש םישנאה ינפב

 יישר
 6 וכ וככט ..רכמ  ןומ) םמכמ

 /ףסס ספוכסב ס5 :יכ וניל רמסס לקו < ןינק ןופל לכס

 :םלכו ףסכ 9 .ולכס וכ)ו (סכ סיעפי) ונילמ כלו ןויב

 . המירצמ ואב ץראה לבו (מ) : כנקו ןיי כיקמ
 .בוקכ .ךול5 סיס וכדסכ וסטכדס .סחו .רוכנ 5 ףסוי לס

 רבש שי יכ בקעי אריו (ל) : ףסוי ןמ .בוכסל

 עמס 60 ססכ ₪ לכו סלל ןכיסמו . םירצמב

 .פיכלקפססב ספסל סכוו סמו  'ונו יקעממ סנס רמסנט

 סלוכנ .ספיס פלו סיִללמכ רבב ול שי ןיידטס בדק ק לכ

 1 וארתת.המל : ףסו .סזפ םורופב וטידוסל מפ
 וטסכ ב וסע ינבו לפפמשי ונב ינפב סכמלע ו6כמ סמל

 לכס .וסו סמ) ופכסס סמל ומוסכ 6
 יתטמס סורסס :ופמו (סכליבס סמ סלכימ

 ם ע שוריפ

 ןראק אָר זיא סע
 ל םיח ָָצִמ | ןיא

 רָבָש טבויבש

 ןקעונ 1 טאַה רע טֶסייִה סאד גְנּונָפאַה ט שטווט זּא

 יִרָצִמ ןיא גנונפתַא טאה רעזא שדוקַה ורב

 עניי אוצ טנא טאַה בקע וא ייִנְבְל בלע רָמא

 ואפ ןהעוְג ןרעוו ריא טלא אז םורו

 ץל וָשָע יִנָּב איִד ראפ נוא לאעמְש יִנָּב או

 תת המ :ּזיָא טוריפצ ְףאָג . טאַז טויז ריא זא

 .רעגניה ןופ רעְנאָמ רעו ריִא טלאז םּוראָוו

ב רֶבָש שי יִּכ יִתעַמְש הנה רמאיו (ב)
 ה רע נו םירָצְמְ

 ךְנאַה .האפ א םע זַא טרעָהְנ באָה יא טנא

 שר 2 יהא רע המש ּודָר םִיַרְצִמ א ןראק

 2 דר גאז אווז אצ רע טה םוראיו טכאַמ

 יאָרְתִּת הָמל ןיֶז



 ותָחְנּ נז

 יִהחַא "מב 2

 בקעי חלש אל םָמָ
 רמא יִרֶא יהוחא םע
 :אָתומ הנער אמל
 אשי נב ותאו ה
 ונָּב אָרּוּביְע ןב
 אָנָפַב הָיָה יִרָא איל
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 : תּומניאלוהיהנוסט |םשִמי ונליורבשו יח מ

 ובשל הרשע ססויחרחא ודרור
 יחא ןימָיְנְבְהתֶאְו ד :םיִרצַמִמ רֶּב
 יִּכ ויִחָא"תַא בקע חֶלָשאל סי
 סא ונארקירפ רמא
 -יִּכ םיִאְּבִה ןותְּב רֶבשְל לארי
 ףסויו ו :ןעְנְּ ץֶראְּב בערה היה

 < ינָבואביוה:

 אוה ץראה"הלע מילה = אוז ישי מפות
 אערא 0 .טיִלָשְר אוה
 אוה 4
 יישר .

 ודכטססנט .סינב לטעו סיפסמל זמר זמ ול9 למ5 6
 לסלו . ףסוי יהא ודרויו (נ) : ו'דכ ןטמכ ספ
 וכסנו וסכיכמכ .סיטלססמ ויסמ .דמלמ בקעי יב במ
 וקספיפ ןוממ לכב ו סוסלכ ומע 'גסנססל בל

 ןומימב | = כיסכ ללסו ל"ת סמ . הרשע : ססו
 קלמעל ןיקולס ויס סוספס ןיכעל 555 ספ2 09 ףסוש יח
 ןינענ לכס ו סו" ספוכ .סכמו סלוכ כס ספיס עמ
 ונארקי ןפ (ד) + (ר'ככ) סס) דחס כל סנוכ לכ רומש)
 ןכמ 2 ןסכמ כקעי ןכ "כס ןוסס ונפלקי 55 פיככו.ןוסא
 . םיאבח ךותב (ס) :(ל'כ) סנכלס סעטכ גרטקפ

 590 ססיכפ ססל .סולס יפכ סוביכי סלב ןמט ןינ
 ידכ ומספב ל'כ סנכומ | 65 "8 קספכ .סלוכ
 : סילוכנ סלוכו .סולנ סלוכב :עכס ןיע ססכ יכולעמ ,
 טע שוריפ 8 1

 ןזומ ןלעוו אייז זַא ןעְננ זָמְרַמ אוז טה רע
 ןהעָצ טיִמ טְרַעָרְנּוה אייווצ םיִרְצמ א ןטעָּבְרַא
 נוא סָשַפ יל ונָשְו טפעְרָטאּב ּודָר לי איוו ראו
 ל ריִמ נוא התו הָאובְּת ןֶטראה ןופ זָנּוא טפוק
 : ןֶּבְראַטְש .טיִנ ןלַעְוו ריִמ גגא .תומָנ אלו עַל
 ןופ רַעְרְיִרְּב ןֶהעָצ איִר נוא הֶרָשִע ףסוי יִחַא א וד

 טייִטָש םּוראוו טּבייִרְש יישר . טרדינג ןֶּבאָה סי
 וז וא ריִמ טוייוו קּוסָּפ רֶד ראָנ בקע יִנָּב ₪ינ
 ראָפ ףֶסיי ןֶּבאָה אייז סאוָו טאָהְג הָשַמ ןּבְאָה

 אייַז ץראה :רעייז ןָּבַעְנְג ןָּבאָה-איַז נוא טפוק
 אוז טפאָש רעְרָיִרַּב ןייז גהונ םיִא טיִמ ףיז א
 טעו ןעָמ טֶלַעָנ ליַפ איוו רפ ןזייל סוא םיִא לא

 טרַריִנְג ןבאָה יז סע רב ריב ןְּבַעָב

 ףסוי יח ןיְִִִּב תֶאְו (ד) 3 םִירָצִמ ןופ ןהא
 תֶא בקלי הלש אל םָסוי ןופ רערורַּב ר"

 ריבשמה . 25 ןילדסנפ ריכעמס פי א'ך

 םימכח יתפש
 "פט ןולמ= 'ופכ סז סויפכ ילמ פ"5ו , כ"סעכ סמוי 5 סג
 , סעוכפ ןוט) תוסכ סויפכ .ופוומ .5ס סככד5 סטיתכ ' 5וסש
 ווכתפ ומכ ן6כקת 'יסגו סויסכ 5וָס ןוכקסס טוכוס) סגד ל'יו
 593 י'םכ טרפמו וי ךכוס ומכ סעוכס ב ןוט)מ 5וסו
 56 וטדו ןקו .סיטכ ול.םו ןנייס סוסלוו טוליפס פ "עפ .םינכ
 ופטיו "פר טרפמ ס"פלו ןטד 'ופט רכרמכ 'פכ ביסכר תכְומְכ
 6/נ6ד .ווכקס ָכסכ וכְסכ סוסו 5ןס ןכ כ"ס כ"5ו ןטדס קל
 סוכפד לטפלו סז סע סז ןיפ)ססמ י"וסל תויתופד "ווב ףלהקמ
 ו6רתת) טמפ .סמוד סוסי] סעוכס )כ 'למ טרפל טו כ'ג תוס
 ז"סועכ סעיכס 59כ לוסט יפ רעולכ סולמו קוספס 'יפ סיסיו
 וכ רפ5 ו ג מ : לקו כ'סועל עכט סיסי 5וס סג
 סוכנ ו"פס ןויכ ודכ כוקכ) ןוכפד ידומ ןניעמס 6) ודכמד
 ם'פכו ודכ כוקכ) ךיוט סורפמ) י"סמ .ךלוססו  םו5כ60 לכמ

 בעכס סיס .יכ סיפכס לע גסומ . בערה היה יכ
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 כ רֶיִרְּב עניי טיִמ טקיִשְנ טיָנ בקַעְו מאָה יח
 רַמאָמ טְכאַרְמְנ טה רע םּגראוו ןסָא ּוְאְרְַי ןפ רַמָא
 זיא ןטָש רֶד סורא דִראָמַא ןפעְרְמ םיִא טעו
 רובָשֶל לֶאְרָשָי יִנָב ואביו (ח) : הלמה תַעשּב גְרטקִמ

 אוצ בקַעָי ןופ רדניק איד ןָמּוקנ ןֶנַעָז אייז נּוא
 ןנעַז סו טייל איר ןָשיוְוצ פומה יב ןראק ןפוק
 8 אויז טֶה רַמאָכ רע" לוו טּביירש ישר . ןָמּוקְנ
 יא ו ןיִא על ןייג ןייב טי א איז טְגאָזָגְא
 ןייָמ יוז טלש טיִנ איז ףוא לאֶז סע יִדְּכ רָעוט
 .ןשיוצ ןטלאהב יז אוז ןֶּבאָה סּורְד ערה ךיע
 ןעוננ זיא סע םוראונ ב בק הָָ טייל איר
 ץֶרָאְה לע טילשה אגח ףסוינ (ו) : ןעְָּ דנא ןיִארנ ְנּוהַא

 םעְר רְֶּביִא רָניִטְלַעְונ רער ןעְנ וא ףסוי וא
 טפוק > טה רע ?ֶרֶאָה שע לָכָל ריִבָשַפַה איה דָנאָל

 דד ד

 \ , - יִתָא לאביו 5 צא יו םעְר ןגפ קלאָפ םעד ראָנ נצ

 ו ד ידייליסב-י -קד ל



 0 ראה םִעְהלֶכְל ריִּבָשמַה
 תיוק טיפ םיפא ול"רוחתשיו ףסוי יִחֶא

 וָחֶאְהתֶא ףסוי ארי
 םַתֶא רָּבדְיו םֶהיִלָא רָּכִנְחִיַוסְרְּכיו
 םֶתאָּב ןיאְמ םֶהָלִא רָמאַיו תושק
 : לָכאירְּבְשל ןעְנָּכ ץֶרֶאְמ ורמי
 אל םֶו ויִהָאְתֶא ףסוי רי"
 תומלחה תֶא ףפוי רכזי 5:והְרְּכה

 : הָצְרֶא

 + ס) (פיופ זכ םוגיפכ תפ פופכי פי רכיו א"ר

 םיבשר שוריפ
 תונקל המירצמ םידרוי םעה לכו האובת םכל ןיאו ןאב
 ןיאמ (ז) : םכל שי ולאכ םיארתמו םיבשוי םתאו האובח
 םהל לאש אל יכ ., םריכמ וניאש םהל הארה . םתאב
 םהינפל התע אב יכ . והוריִכה אל םהו (ח) : םתאב חמל
 ידגנב תוכלמה לכב לשומ והוארש דועו ןקז תמיתחב
 ידי לע יכ ותוא םיריכמ ויה אל לוקה ןמ םגו תוכלמ
 : םתוניב ץילמה יכ ביתכדכ םהמע רבדמ היה ןטנרותמ

 םימכח יתפש
 . סונ ג'5 635 .סדירו "9 סלוכ 'פס לככ כפכ ןכו ס'6ככ
 כיקכ כ'ק6 5סד סמע כתכמל ךוכ> סמ) | ו"טכ) סטק כס
 כוקכ ךכ) 625 'וגו סטמ וגג ולככו ודכ ל'לס ןכ 081 סטמ
 6 סממ תלמ 623 ל36 סמש ויסו סונט ו'דכ )"ב סמש
 כותכ ספל ל"קד פסו סי 'יסרגד ל"ועו . ידומ טכדמ) ןנטת
 י'50 ופ לפ ף5 וכל םינעמ ןוטכ )"ניס סדוכו ל 5וסט ודר
 סדורי ') ל"לוס 55 םכונ) רכדמכ ס'פ6 תופרפס לכמ סונג

 : וככנ וממע סלכס רכנתיו "יפו ) :'וכו זפכ 6

 ט'ע שוריפ

 יימסשמ ףַסוי ןופ רַרָיִרְּב איד ןַמּוקנ ןנעָז איז נוא
 םיִא ּוצ טקוּבג ףיֶז ןָּבאָה איז נוא הָצְרֶא םִיַָא ול

 ייסָא תא ףסוי אר ז) :דְרִע רד וצ םיִנָפ רַעָויז שיִמ
 רע גּוא רֶדיִרְּב עָנייז ןֶהעֶזג טאָה ףסזי נוא סַדיִכו

 טאָה רַענוא הלא רכנתַו טנעק רַעְד איז טאָה

 נוא תושק סֶּתִא רד אויז וצ דַָמַעְרִּפ טָכאָמָנ ָךיִז

 םֶהלֶא רָסאִיַו דיִיִר עָטְראַה טעְרג איז טיִמ טָה רֶע

 ןָנאוו ןופ טגאזג אייז אוצ טאָה רע נוא םֶתאָנ יאמ

 ייז וא לָכא .רֶבְשָל שנ ץֶרָאְס ורמאו ןַמּוקָנ רא םויז
 ןפוק וצ ןענְכ דָנאַל ןופ ןָמּוק ריִמ טְנאָזִנ ןָּבאָה
 רד טאָה ףַסּוי נא ייִחָא תֶא ףסי רכב 09 : ןמע

 טיִמ אל אייז טָה רע ליינו רָדיְִּב עָעּ טעה

 ₪ ₪ / ל 0 8 יה 7 \
 7 יא וא . . 0 :

 : ץקמ במ תישארב = ₪"
 ה
 רש

 ואביו ץ

 ו

 ל ףסויאקהז :אעְרא
 ןּונעְדומְּתְשִאְו יהוחַא

 0 .אָמ . ביִשחְ
 ןוהמע לילו ןוהְל

 ךןכ ןוהל רַמְַו ןישק
 .אעְרַאָמ ּורָמַאְו ןותיתא
 .:אְָּוביע ]במ ןטְנְכד
 . תי ףסזיעַומַתשאו ח
 "אָל | ןּנָאְו  יִהוחֶא

 רש

 ןיללאמ

 םירוטה לעב
 "מינכ . ו ווססשיו (ו) |: לומכ סקו6 סמש וטעס סנימכ
 סינפ רכסכ .ס)כקל םקיכ .סכיליו ((י) : סונסס סייקתנ ןככ
 יססיפ6 .לכנפיו דימ | וכיכוסו סעופ ו65מש ךפלמס 6כו תופי
 טיס ידי לע "נכ .לכנתיו , .דיסי ןופמ רכיו כ"ק5 כיתכ .ךככו
 כויס יכג ךדישו 620 'סמכ כ. וסוכילס 65 (₪) | : גסילכנ
 .ביכעכ וסוכיכס 65 - ספס ספ-וקוכיכס 621 קוסלמ ופופ ופליו
 .סנפסנש ליכשכ וסוליכס 65 ןשכ ף6  סיכופיס תמקמ סנפטנט

 יישר
 זוהתשיו 0) : ספפ קולייט סכככ סיקכ ויו ןפנכ ןרֶסִּב

 ספוססמס לכ ןכו ססינפ לע ו5 ומעסטנ . םיפא ר
 "רכנתיו 6) : (זפ תועוככ) סוס סילגכו סידי .טוקפ
 סירכדכ ב ילכנכ ססל ספענ (סככ פיטלככ) .םהילא
 :דפי. ."ןגו ףסוי .רכיו (ס) : (0'כ) סוקק לכדל
 אל םהו : (זכ םוכוקכ ל מ"כ) ןקז ימותס סמינסב
 -רסול5מ ויפכעו ןקז קמיסס לכ ס50מ טיפ .והרכה

 טיע שוריפ
 :רֶד טינ םיִא ןּבאָה אווז גגא ּוהּיִכַה אל םֶהְ דָרעְּב

 .ןאמ רֶנְנויִא קַעְוְוַא אייז ןופ זיִא רע םּוראוו טנעק
 יא טאַהְג ןוש רע טאָה דְנּוצַא נוא רֶרַאָּבַא ןֶא

 .ןנעָו איוו וא שֶכאַמ הָדְגַא שֶֶדָכ רֶד . דְראָּב
 יונ רַע,טאָה דְנעָה עָנייז ןיִא טְרֶקְנֶעג רּביִא ןֶראָ
 .אייז ףוא ָךיֶז טאָה רע רַדִיִרְב ראָּפ טְנעְק רֶר

 .עְרעייז ןימ ןלאפנ ויש רע א גּוא ןעְוג םֶחְרְמ
 "קאָז איז טנעק רד טיִנ םיִא איז ןּבאָה דֶנעָה
 + רַעְרּורְּבַא טיִמ אוָו ןייָז גָהְזנ םיִא טיִמ יז
 .טָה ףסוי גוא הל סלָח דָשָא תומולָחה הָא ףסוי רוכזו (מ)
 יול ץ"% :ִתְמְלְחְג םיִא יז פאָה סאוָו תומולח יד טקנעַרג

 'ץנעז תוכולח יד זַא טסּויְג רע טאָה איז ןנעוו

 \לע אפא | לע הל
\ 

 : ריִכְדּו :העְרומִתְשא
 ןוהל רַמָאו ןוהל םיִלח יד אָומְלָה תי ףס*

. 



 2 ב יה ל רול 4 ול"

 תֶייזחִמ
 אעְַראְד

 ּהָל ּורָמְא ין

 ותא ָדְבִ ינוב
 : ארוביע ָבְזַמְל

 אָרְכְנ יִנָב אָעְּכ =
 ים א ל ייפ אנה
 :| - :יִללַא ךָבַע דה אָל
 ירא אָל ןוהָל ראו בי
 ותיִתֶא ארד אחד
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 רמְאיו > '
 םירוטה לעב

 וסוליכס 6 ספס וסיעו . ןכ6ס לכ לודגו רט סטטנו רכפ סיסש
 60 )כ וסוכיכס 6 52סו וסוכילס 106 וכככסל 925 קוסכמ
 דס5 .שיפ ינכ (6י) :1זכ ס)עמ) ףסוי עיניט סתפד לע מפס
 'ג . וטסג : כסמ וטפמ '6₪ זמכ וטסכ6 וכמ6 62 . מחנ
 .וטפפפ וכסנ = , סילונס .לוכעכ וכסכ ךדיו6ו , 520 , -
 וסוכסי 65 .ס6 וג62 ליפס לכ נולסכ וכמכ 1כמסש וםרדס סו

 וכ וסםי 65 06 סק)ס) סילולס לוכפכ וכקכש ליכסכ 10
 עטוסיט ינ6 61 'יפ .ספ6 סונגרמ : ונטשפ וגקג .ךל) +

 ךידכפ יס 53 וכמ5 .ססו סילגכמ סלעכ סיס 85 וטפפ %
 ינממ .סג סיככדמס 260 סוס יכל וכיטסט סדוסי "יפ סילגלפ
 יישר +
 ודיכ ולסמנפכ ויס6 5 ףסוו רכיו "פו . ןקז םעיססכ
 לפנפכ וסוכיכס ₪ ססו ססילע סחיכו ווקל ספ רולס
 ססילע . םהל םלח ךשא (ע) : סוקפ וכ גוסננ סדיכ
 . ץראה תורע :> ול ווססכס ילספ ומייקקנמ עדי
 (זילטקזסי) ומכ .. סככי) ססונ ליס ןקיסמ ןלפס שנ
 6'קו) .יוליג ל סרקמכס סולע לכ ןכו\ .סילעו סולע
 09 לכ6 םיכס עועכ ם תיכס קדכ ומכ לטרפד 5קדנ
 . ינדא אל (י) : (פלקמס ') כס5 וטרפ) קדקי
 : לכוס רכבל .ם/וסכ ךידכע יכספ ע ןק למלק ₪
 ססכ ספג .ונחנ דחא .שיא ינב ונלב (9י
 . םינכ : ססיכס ןכ םוכ ףספ סספע וסוכנכו עדקס םוז
 וככ ןכ (זכ לכדמכ) סלכד ןכ (י סומט) ופכ .סייקפז

 (כ') . תוארל םתאב ץראה תורע יכ
 \ טע שוריפ 5
 םיִא אוצ ָךיז ןֶּבאָה אייז םּוראוו :ןֶראְוְוַג םָיּוקְז
 אוצ טאָה רע, נוא םּהַא םילְֶמ סָהיִלַא רָמאִנ טֶקּוב
 תור תֶא תוארל סְרָעְהַעז סוא טייז ריִא טֶנאָזָנ אי

 גְניקְעְלַּפְנַא סר ןהעְז סוא ןָמּוקְנ טייז רי סכר
 :ןַמַעָבּוצ ןייִא גְנרְג זיִא סעאּוו רָנאל סעַד
 םיִא אוצ ןֶּבאָה .אייז נא יִנדֶא אל ויִלֶא ּודָמאָיו (

 רב יבמ ןגאָז טיָנ אר טסְכאָז וד נא
 ןסַע ןפוק וצ ןָמּוקנ ןנעְז טֶכעָנִמ עָניר

 ןעַז עָלַא רו ְחָּנ דָסַא שיא כ טל

 ה
4 

 א רָמאִיו םֶהָל םֶלָח רָשֶא
 ז"תַא תוארל םֶתִא םיִלְגרִמ
 םֶתְאָּכ ץֶרֶאַה
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 תור
 אל וילא ורמאיו ' +

 : לָכְירְּבשִל ואָּב ףיד
 םיִנָכ ּונָחְנ דָחֶאישיִא יִנָּב ּונְלְּב
 : םילנרמ דידבע ויה"אל ונח

 הל * תורעהיִּכ אל םֶהְלִא

 ץראה
 םיבשר שוריפ

 .. שבכיל החונ םוקמ הזיאמו תומוחה תוצרפ . תורע (מ)
 . רואי לע תורע . דוסיה דע ורע ורע . דופי תורע ביתכרכ
 :אלו דחיב העש לכ הרשע םלוכו המוק ילעב ויהש יפלו
 ראשמ םיאבה םדא ינב ראשכ ולאמ ולא םידרפנ ויה
 רנלוכ (אי) : םתא םילגרמ םהל רמא רב רובשל תומוקמ
 פיבשב אלו דחי םיכלוה ונא ךכל .ונחנ דחא שיא ינב
 הורע יכ אל םחילא רמאיו (בי) : םילנרמכ חער הצע
 .םכמ דחא ראשנ אל ךיא ןכ םאש . תוארל םתאב ץראה

 < כלכ 'פיגכ .ןיס 5 : סילגכמס .ם5טכ סיס 5ל0 ככ 6%

 םימכח יתפש
 קספש ןויכ ןכ כמלפ םוכפ ףיסוסל ךלנוס 1 : ריק לק קדס "יל כ
 ףמכ 36 תפמ סמ וכ סו לפ לופס 5) סילגלפ ססס ססינע
 ןפפ 56 = ו) סכיפסו .סרוכסל ילפ סכטקס סנס יכג וגילפס
 סכוסת סוססכ לופס 52 5ל תכפ 35 לעילכ כ ינפל ךפממ
 ןכ 6 רמפ ףסוי .יכ סחכוס סו ןיס ם : סטקכ 15 ס)65 לע
 ךידכע וכס 526 ןכ רמספ 5 פ'ס 535 סתלכ ןרפס לגלל 6
 ןוקפס עדוי .סיס ףסויט 'צ : 'וכ ךודכע לכה ופכ לוסו 'וכו
 כוס ומ לכפ רפסס ורפוט) .סונמ .סיסו לכו רכסכ ןיפכ
 רמוס סרטעו ו) ופכוו וסוכוו ןוכס ספו ופט  כוקכו .לועל
 סוכו כקעי .ןכ .ןכולכ .סוכ 85 ןמ סוס סוקמ לכו 153 רעטס
 :ם'סו . וכנכנ סירעס רטעכט עדוו סיס סזכ1 כקעי ןכ ןועמס

 <: וידכ ןל 5 ופככעו (זפ .סיעסי) , סולכוד דספל ם
 :סססנכנ 05 סמל צץ רועס יכעפ סלטעכ סקסנלנ ילספ

 ט'ע שוריפ
 :טֶה סע טֶּבייִרש ישר שטְנִעְמ ןויָא ןופ רָדְניִק

 = :םיִא ןָּבאָה אייז שוקה חּורַא טְצאַרפָשִג איי ןיא
 ףוא זיא רע וא קייב לַלְּב ןיִא ןָמּונ ןיירא ףוא
 :עָבילע, ןֶנעָז רימ יא פיג ןוז סֶרַעָטאָּפ רע
 + נע טְבעְבְ עָעיִר טיל ּּיְִּ ויס טייל
 בוא סָסילֶא רָמאנ (בי) : סֶרָעְהַעָו סוא ןייק ןעוָוג
 :טֶנאָז די איוו טיג א טְנאְָנ אייַנ אוצ טאָה רע
 בָנקְעְלּפטְנא .סאְר ראָב תואר האב ץֶרצַת תנע יל
 - ךםוראוו ןעָ גצ ןֶמּוקַג ריא שיינ דָנאָל םַעָר ןופ



 /יוי'ב ו ו 4% הו א יי 7 ק קיד
 ו 0 וע ו ₪ רש 0 0. ל / \ 0

 8 4 ו ו ו ו ב . 2

 לי :ם יח ונחנַא | םיהא ךילכע רשע םינש
 [ֶרֶאְּב דָחָפישיִא יִנָב
 +5 יקל דפ ןח רַחֶאָהְו םויה ּוניבָאיה"תַא ןפקה

 == .ץקמ במ תישארב = 7

 ?: תוארל םֶתאָּב ץֶרֶאַה

 | ה ית הנה ןענכ
 - אָמוי אנא םע ארי

 5 ורָמאיו
 ו בב

/ 
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 הש חיפיל אה אוה ףסוי םָהְלֶא רָמאַיַו ד :ּונְניִא
 :יח ןונחְּבְתִת אָרְב ומ ל רפאל םָכְִא .יתרבר רָשא
 תא 7 ,ּנְחְּבִת תאְְב <: םֶתַא םיִלְגִמ
 .וי פומכי רשפ סינפ א"

 םיבשר שוריפ
 רמא םייק ןימינב םא תעדלו ולצא רטולכ , םכיצא תא <

 םימכח יתפש
 . וגו .ןכ6ס תוכע 6 םוסלכ יכג ליע) סז י"טכופ 6) סמל
 סונפ וכמפיו ךכ רמ5 כיתכדמ רופט קכומ ןפככד רפו) שי
 סַסָג למלט סמ לע וז סכוטת ןונע סמ "וגו ךידכע רטע

 כמ סלספמ ףסויפ .כמו) ךיל5 ךסלכ לע 635 סק6 סו)גרפ -
 655 ןכ 55 ול וכיטס סס) כיעס .וכעק 'וכ סתסנכנ ילסט סל
 דח5 וקו .ליִכסַב וננופ דס5סו "וגו דסל | םו5 מכ וג)וכ
 וכמ6 ימנ ססד עמשמ יפכנד רט 5וס )"קד כ : ונרוססכ
 סו ןיפו יתככד .כש6 םוס .ףסוי כמלק ךככו 00 סילגרמש
 סוס 5וסד ןכפמו ונתנ6 סינגכמ 15) ןכמ6 סס יכ 6
 5וס ספ5 סוג גכפ 'ונו יתככד רס6 למולכ ףוסכ כופכ) | יופב
 דע סילנכמ ססט ףסוו סתו5 םפפ סעכ ןוקקמ םי . 8

 םירוטה לעב :
 סכמ .סיסש ףסוי ססי6 כמ6יו .סיל ךימסו . נכי דס6סו (ני)

 ְ לשר
 ."וגו ךדדבע רשע םינש ורמאיו (ני) :'6 כעטכ
 אוה (די) : ומקכל ריב ונכזפסכ וככיסס '0 וסוס ליכסבו
 סילנכמ ספפט יפלכד לפס לכדס .יתרבד רשא
 96 וטכדמו . ועופפ .ופל .וסז ןוכנסו םמסס סוס ק
 .וסודפס סכלס ןוממ סכילע וקספיו וסוס סקפ5מ ולסו
 סוסכ .וסוכיזסי 555 סכל ולמסי סלו ל'6 .ןס ול וכמפ
 . גלסול ןפ גומקל וכלכ = ךכל וכע6 וטעמ סמ ןוממ
 ליעס יככ גוכס> סכיל6 יסכנד לסס לוס סס) למ6
 ךלכ וכיכסס .סכמ סינטס ולס עיכגכ ינס םסנמ סס[כ

 סס) רע5 סנסתמ פ"סד ?'כו .סופנרמ סנו%ט ןומונכ 6 וסיכו 062 סז םמ6קי - יסמב ק"עו "וגו רכדס 6וס סס) רמסש

 לגל דקפכ .וימכ לכ לוט שופ ןיפו ונתנ  דח טיפ ינכ ) וגוטסו י"טרופדכ ריעס יכטס וכ סקסנכנ ורסמ סת סונגכמ

 סינס 15 '6 .רחטי פו ונממ -ןינכ לכ סד6 -סלטי .ךיש יכ סת6  סו)גרמס ט"כ כ'5 סס) כמ ס)וכ וגרסוו נסססו שמש

 סכוכלמ דע קססכ סנלס) ספינכ 65 וכסמה למ ספכו םכמו ןכ6ס 05 )גכ) סכס5 מ)ט סכיכלו ספ6 סילגרמ "5 וטמש) | /"

 ךה5 סנסו "וגו ךידכע רטע סונט וכוטס "עו :ןעוי כוככ סעוטק יכ ז"פז סע ומקפט ודכ סגו סכנכ 6 םוכט) םרכוס -

 מע שוריפ
 : רעט ןייא ףרוד ןַמּוקְנ טיג ךאר טייז ריָא

 ןָּבאָה איז . נא .םיחַא ףיִדְבַע רָשִע םיִנָש ורמאינ .(גו)

 טְכַעְנְמ עיד ריִמ ןנעָו רעַדיִרְב ףֶלַעְוְצ טָנאָז
 ןימ שָמְנעַמ ןייַא ןופ רדניק ו ץרָָּב דָמֶש שיפ יב
 רָיילק רֶד נא וי ניִכָא תֶט ןטקה הנו ןעְנכ דנאל

 וטניא דָחְָהו טֶנייַה רָמאָפ רֶזְנּוא טיִמ זיא רֶדּורְּב

 ןעְנְנאנָנ מ ןָנעָ םּורְר אָד טיִנ זי רעְנייַא נוא
 : םיִא ןֶכּוז אּוצ רֶעּוט ןרַעְדְנּוזאָּבַא ןיִא רֶכיִלָטיִא
 טְנאָזג ייִז וצ טאָה .ףסוי נוא ףסוי מילא רָמאַו \די)
 וצ ּבאָה ףיִאסווזיא םֶד רמאל סֶכיִַא יִמְרַד רש ₪ <

 סוא טייז ריִא :סֶּתַא םיִלְְרס ןְנאֶז אוצ טעְרִג יא
 אייז אוצ טאָה רע טכאַמ שָרְדָמ רעד .סֶרָעהעְנ <

 כ ב 2 2

 ןיסלכ | סנוטלכ | סו  סטעיס ימ ןילו דכלנט וניס5 .רספ טורד)ו  רוקמ) ונכנס סלטע ונסנסו וממס) וניכ6 56 -רפסג /-

 דכלנט  סירמו5 .ספלש רמינמ לוס סס) כועס סירעס ד"ויכ ונסנכנ סו ינפמו ויכ5 356 - ופופ 5יכס) וניפככ ונטפנ סוסו %

 סנו סקלכ ןרפס 5 לגב) 6'כ וו ןופ סוככוד סת6 רקכ ילדוכ ווטכע = 836 / ןורחפ סתכקמ 691 סינט סמכ סו סכימ6

 סיננכמ 05 קפתסס) שי 15 סכמע סכיק6 5כו 06 ונסכק פ0וכ ןכ5 ומעל | ויכ6 56 סכמ דממ כפטנט סתכמ6ט .רקמ סו 0:

 ט'ע שוריפ

 פע ןעָמ וא ןָניִפַנ םיִא טעו ריִא זַא טְנאָז
 ָבאַה בע רִא טעו טלַעָנ לִּפ םיִא .רַאַפ לע
 נעו איוו טֶגאָזִג אייז וצ רַעַטאָה אוי טְגאָזְג איז

 ואַפ ןּבַעָנ פַא ןְלעְו טיִנ םיִא טעו ןעמ זַא ןייז

 ?קנ ריִמ נעו ףורר טנא איז ןֶּבאָה טֶלַעְ
 לז ריִמ רָפְטְנִ ןֶנוְרַה ערה ןלאז ריִמ רע
 יִא ּבאָה סאְר טנא ףַסִי םאָה רעו גרָהָנ
 ּוקנ טֶנַעָנ ריִא םיִלְנְְמ טייז ריִא זַא טְנאָז
 יִמ ןופ סאְר סייו ףיִא טייל טאָטָש איד ןֶנְרה
 ָכאַמְג .בּורָח ןָּבאָה ףייא ןּופ אייווָצ זַא רַעְכַעְב

 כ ִּּפ תב ו + םֶכְש טאָטָש עָסּורְג ןייא

 ו ווא חשרפ יח ןרעו) טבּורפְנ ריִא טעוו םעְד
/ 0 - 
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 ו שש

 אָבִמְוקּפַת םא הע
 ןוכּוחא .יִתיִמִּב ןח
 וחלֶש זמ 0

 תי רבו
 ןוהאו < ,
 ןּונְחְּבְתִו ןּורּסַאְ
 טישקמ > ןוכימנמ
 אל סא ןירמָ .ןותא
 יִליִלאִמ יִרָא העְרְפ יִח
 ןוהְתי שנָכו די ! ותא
 :ןימוי אָתְלִת אְרְמַמְל
 ףסוי ןוהל רַמָאְו חי
 אָּד .הֶאְתיִלְת אָמויְּ
 םדק ג מ ומייק ּויִביע

 םא טי 1 לחה אָנָא
 דַח ןוכּוחַא ןותא יי
 תיָבָּב רַמאְתָ

 ליזי ןּותַאְו ןוכתְרממ
 םירוטה לעב .וליבוא

 . 553 ס6 יל (וט) :=ףסוי ומסס םמנפ ינ5 למוסו טיכנכ

 ל

 סיעי תשע כמטפ 56 (זי) : : סיק5 6"ו ולכיפ דט סזמ 650 5)₪ 6" ןיכמל סנופ 4

 יישר
 . סעלפ ר סימי ס5 .הערפ יח (ופ) : סכט לט לוחג
 םא :סעלפ ויסכ עכסנ סיס רקמ) .עכשנ סוססכ
 .םכתא תמאה (זע) :סוס סוקפס ןפ .הזמ ואצת
 ומכ 6וסמ םספ דוקנ . ס ךכיפל . סכפ6 ש קמ 6
 סיננכמ וכ ת סערפ יס וסוסינס 5 ספ\ ספיס ןוסלכ
 תיבב (כי) : סילוספס א תיל . רמשמ 69 : 86
 םתאו : ויטלע .ב וכ סולוסל סק6פ . םכרמשמ

 כפול 655. תר ::*ןס ןכ ס6ס .ומכ  סמיקס 6'ס %וס סוס
 כו סככמסמ תיככ רסלי וירק5 כיקכ 501 סֶכינַפ סולמוש סספ ל\ "יפ א : סוננכמ סמ
 : "גו לפסמכ ופזק ןסוו בוקכד -סופס וכ - 6וסכ ודסכ בוסל ליפנד סוסמ סולוס5ס םינ לוס רמטמסט 4

 םיע שוריפ
 טעו . יא בוא .הזמ ואָצַת פא טבל העְרפ או

 הָנֶמ ןיטקה םֶביִחַא .איבְּב םַא יִכ ןנאָד ןופ ןיינ םּזרַא

 ןעָמּוק טעו רַעָריִרְּב רעָנייִלְק רי דא :שרעַי
 טקיש םֶביִֶא .תֶא הקנ) דָמֶא םּבִמ וחלש (ט) :רַעָהַא

 רְדורָּב דעייִא ןָמַעָּנ לא רַע וא יי ןופ םָּוַ
 סכין ןייז טל רי :נוא רְסֶאַ תא
 ער טופ ןהעוו ול איי וא תא פא

5% 

 - רעש הערפ יח ו עֶרָ טינ כ ,

0 0 

 = ץקמ במ תישארב

 ."םא יב המ ואצת"מַא הערפיח
 5;הָנִה ןמקה םֶביִחֶא אובְּב
 םִּתַאְוםֶכיִרֶא"תַא חקיו רָחֶא םָּכִמ
 תַמָאָה  םֶכיִרְבִּר ונָחּבִיו ורָּפָאַה
 יכ .הערפ יח .אלייסַאו םָכתא
 "לֶא םתא ףַכאי " :םתַא םִיִקְנִרִמ
 רָמאיו " : םיִמָי תֶשְקש רמשמ !

 תאז ישילשה -םויַּב ףסוי םַהְלַא
 שפ:אַרְייִנָאםיהצַה"תֶאיחְוושע
 דהא םכיחַא םתַא םינָפ""מא 9
 וכל םתאו םכרמשמ תיִבָּב רָמָאְ

 8 בבר

 לחלשט

 ואיבה
 םיבשר שוריפ

 ןכו . רגו ונחנא םיחא ךידבע רשע םינש ובישה םהו . ןכ םחל
 וטיספיו וכ וטעש סילכד 'ג דגככ \

 םימכח יתפש
 , נכמ קפס ילכ ספ5  סונגלמ יפדוכ כו 53 ס5 לכ5 ספ[
 תויטוקס לכ וכטוותי .סוכו יפככוס רטלכ ןועטל םוב .תונעטס
 וטוקפ יפל 'ופ ך- : "טרסמ ססכ יפ65מ סו ןיעכ ק5קו ק"ודו
 ס5 .ומטט .וסיו 06 .םלמ ףיסוס ס"מ .סנכס 12 ןי6 ל-ק לט
 ס5 ומכ 63 סוקמכ 60קד 05 סיסוו סומ 699 6) סעלפ יס
 סימו 5 וסלפ ספ סומ כייוקיו כוכ5 6 ל"כס .בזכמ דוד)
 מממד ל"קד ₪ :'וכו לקמ) .עכטנ סיססכ 628 ולי תמכו
 רפוס סו סת6 ספפסט סס) סדוס 6וסט סלומ תפלס
 רפול ךכלוס ךכופ) ססמ קפוסמ פוספ סכומס ונסנפ רמפל
 בויסתי 6 .וגסכ! 65 66 6 'וכו סעלפ ימ- ונסכמ 63 061

 '3 לוע) סז י"שריפ 6)ד 5
 ₪9 ב

 : ט"ע :שוריפ
 ריִא זָא םֶּתַא םילגרמ יִּכ ה הפ ןופ ופעל םַעָ אויב

 הָסיִפִת יא א ל ןוא איוו טאה תש גוא
 יִשיִלָשַח םּויַּב ףסוי םֶהיִלְ רָמִאַנ (חי) + גאָט איירה ףא

 ןטירד .סעַה-ףסוי .טֶגאְזְג אייז אוצ טאה רע ג
 הזא .םעונ ןא'ג-היא טלאז סאָר יי ושע תאו גאָט
 ָּךיִמ טָכְראָפ היא ארי נא םיהלֶאָה תֶא ןֶבַעְל \ ָביִלְּב

 ֶכַעְרְנ טְנעז רוא בוא סא סינכ סא (טי) : שאָג רַפ
 7 ל וכ ןויא רעו סָכְדִמשמ תיבפ ראי דָחֶא םֶכיִֶא



 .ץקמ במ תישארב ו

 תֶאְו י:םֶכיִּתְּבְוְבְעְררֶבָש ּואיִבְה
 ונמאיו יִלֶא ואיבת ןמקה םֶכיִחא
 : ןכושעיו ותומת אָלְו םֶביִרְבִד
 לַבִא ויחאדזלַא שיא ורמאיו יל
 רשא ניחאדזלע זנחנָא |םיִמשא
 ניִלֶא וננְחתהְּב ושפַנ תְרָצ וניאר
 וניִלֶא הָאְּב ןכ"ילע ּונעָמש אלו
 םתא ןבואר ןעיו יי: תאזה הָרּצַה
 | םכילַא יתרמָא אולה .רמאל
 אלו דליב ואטחתייז-לא .רמאל
 שרדנ הנה ומְדְ"יְנְו םתעמש

 - ליבא
 : וכי ריִּבָחְּ
 "אָריִַ .ןוכוהא .תֶ כ
 / ןּונמהתיו .יִתָל ןותימ 4
 / יותומת אֶל ןוכימְְתִּפ +.

 \ ּזרָתַאנ אכ : ןַב ודָבַעַ
 אָמָשּוקְּב יהּוחַאל רב
 "לע | אָנְתנא = ןיבָח
 \ תקע אָיזִח יד אָנחַא
 "ןוחתמ הוה דָּכ ָּשַפנ
 - המ אָנְלָבַק אל אל
 "אָנְתְול תַתֶא ןּכ לע
 : "אָדַה 2 אָתְלע
 :ןבּואְר = ביתא בכ -

 אלה רַמיִמל ןוהתי
 :רַמיִמְל ןוכְתַול תיִרָמִא
 :ןּואַמָתִת ןובוחת אֶל

 :ןּותְלְבְק אָלְ אָמיִלעָּ טז

 וא = :יעּבְהִמ אָה הָמּ פא
 םיבשר שוריפ

 הרצה (אכ) :וגתדלומלו ונל שיאה לאש לואש ונינפל בית

 םימכח יתפש
 רכס נמו 1 : סלונככ סכענ ס)םתמס סרופ יונוכסש כפחנ
 ססיקכ) וגוש ןוכערסט ינפמו רכמ לט 53 .סיינק לע סרומ ספ
 = סנומ5 למ .ונמפוו ןופ ד : סכופכ .ושנס ףיכוסג ךכנוס
 ס ןסי ןסלס למ60 תפפ 'ופט 'וכו ןמק סכ6ס0 סכמלו ופכ
 2 ןוסל וכ לופי 51 ןמ5 סט6ס סרמקו כיתכ ווכעו 'וכז

 : ₪5 סקס ומונכסו ססכ רכס רכע ןוטלכ לוסמ יפ) ס'יככ ומעס . ונילא האב : סלכ 55 סוס
 ט'ע שוריפ

 פת טז ריִא סו הָקיִפִת ריי ןיא ןֶדָנּבְג קיז
 טנְנעְרְ נּוא טיג ריִא נא סֶכיִהְב ןובעְר רֶבַש ויִבִה וכל
 : רֶזַה עְייַא ןיִא זיִא סאוָו רָנְנוה םִעָד וצ ןראק
 ררְגרְּב רַעָייַא :נוא יִלֶא ּואיִבְּמ ןוטקה םֶכיִחֶא תאו (ב)

 ינמָאְי ריִמ אּוצ ןְנְנעְרְּב ריִא טֶלאָז םעניילק םעְר
 ַעְרְעְייַא ןייז ראו ןלעוו איז נוא ותומָה אלו םֶכיִרְב
 אייז וא ןכ ישעי ןֶבְראַמְש טיִנ טעְ ריִא נּוא דייר
 אַז וא ייִחֶא לֶא שיא ורמאַנ (אכ) : ןאָטְנ 1זָא ןָּבאָה

 רָביִא וניִחֶא לע "גיִדְלּוש ןֶנעַז רמ רַאְוו ראָּפ ונחְגא םיִמַשַא לא ןֶרָדְגַא םוצ רְֶרְּב ןייא טְנאְָג ןֶּבאָה |
 ןֶבאָה ריִמ סאו יש הָָצ נא רש רֶדְורָב רֶזְנּוא

 תנהו רובב והונכלשה ונחנא הדמ דגנכ הדמ

 י"'שר
 ..םכיתב ןובער רבש : סכיטפ פיג .ואיבה ובל
 'ונמאיו (כ) : סכיסכ יס ג ןוכטרל ספינקס סמ
 ןמח (ס רכדפכ) ומכ ומייקסיו ונמפסי - םכירבד
 .ןמונכסכ . לבא (סכ) :ךילכד לכ ןפסי (ס "מ) ומכו ד
 (בגנס ינכ ןופפ) ספמורד סנטי) ר'ככ יסיפכ . סטסוקכ

 םנו (ככ) :

 . תאוה

 ט'ע שוריפ
 ןי .ונילא ונחת בייל ןייז ןופ תורָצ איר ןֶהַעְוג
 ןֶּבאַה ריִמ נוא ינלְמְש אלו זָנוא אגצ ןֶטַעָּב ןאָס ןייז
 ָרצַה ּוניִלַא הצב וזא םּורְד ט לע טְרַעָהְג אוצ טיִנ

 : הָרָצ עָנְִנאְר איִד זְנּוא ּוצ ןֶמּוקְג איָז זיא תה
 איז טאָה ןֶבואְר נּוא למאל סֶהּוא ןֶבאָר קו (בכו
 יא ראוָו ראָפ כיל יִּתְַמָא אלַה ןְנאָז אוצ טרַפְנעג

 ד ב יאָסְהַת לא ןְנאָו וצ טאל שְנאָזְנ ָךייא וצ צאָה
 םִסָש יל דָניִק םעָר ןיִא ןניִדְניז טיִנ טֶלאְז ריָא
 /ףדנ הנה ָד סע טרַעָהְנ אוצ טיָנ טאָה רוא נוא

 פירש יישר .טָשְראָפִנ ןונ טרעונ טול ןייז נוא
 קו םער ןופ - פאר זא טוייונ טראו םאָר



 ןוהְתְל = בֶתְו

 אָרּוכיע ןוהימ .ת
 דה

 רתיחה .
 תי ולָמְ וכ: ןֶּכ ןוה

 םֶהְלַא רָבַדָיַו םהְלא בשיו ךביו ןוהיִולעמ רחַת 5: םתניִב ץילפה :ןתננהממש :ףסוי עָמש יִּכ ועְרָי אל םהו = וזול

 פופ ידח6 'פ רסווס 'ס ןועפ: 5 את

 רֶָאִיו ןועָמשדיתא םגנאְמ קיו רגדו הע למ
 ואְלמיַ ףסויוציויי : םֶהיִניעְל ותא ל
 םֶהיִפְסַּכ בישו ָּב םהיִלְּכְ"תַא לי יי קפה
 הָדצ םֶהָל תֶהְלְו ש"לא שיא רהיט

 יתֶאואְשיו :: ןּכ םֶהָל שעמ ךרדל מ 5%
 םרב

 םיבשר שוריפ ןוחרוביע 4
 . ןיבמ ..ףסוי עמוש יכ .(גב) : יבשה רובב םירפאנ ונהנו
 : םנושל ןיבמ וניא וליאכ  םתוניב ץילמה התע דע %

 יישר -
 םהו (נל) : ןקזס סד סגו ועד ןייוכל ןימגו ןיסל . מל
 ויס ויכפכו סנוכל ןיגט . ףסוי עמש יכ ועדי א:
 'יסנדפ ויספכ יכ . םתזניב ץילמה יכ : ןק סולכןע
 יכ5מ ןוסלו ילכע ןופל עדויס ה ססממוכ ןופמס סיס ומ
 ויס ךכ) .ססל ףסוי יככדו ףסויל ססיככד ןילמ סוס

 . ץילמה |: יככע :ןומל3- ריכמ = ףסו ןיסט
 קקכפנ . םהילעמ בסיו (דכ) : וכ סטנמ ₪
 ויק עפפפ יפל . ךביו- + סלוכ וסופלי .ללמ ססילפז

 םהינש ןיב וצעייתי אלש יולמ ורירפהל., ןוקמש תא (דכ
 : םכשב ושע רשאכ הלבח' תושעל

 םימכח יתפש
 נככד לכ ןך : 'ולו פלפונ סככי סיספט סז סוסו קמ5 קל
 סוס 6) סתעו ןסיניכ ןולמ סוס ןכ) סדוק ומע ורכדסכ סעפ
 ל"קד ך :ק'סש) ןוכמ ונוס ףסויט סולוכס .ווסו ססיניכ ןולמס
 ךופ סודופמ סמלע סספ עמסטכ .ססונע וגל )"וכ סככ סמל
 . סיטלמקמ ויכפ טמטט סוטמ סככ ס"מ פ'כל וטפ כוט סנט
 ויקס ל6 כיס ולמליו בפיו 'פכ כיתכדמ קייד ץ : ל"טכסמ
 סו ס"6כ סיח6 וו ןועמס כיפכו 'וגו תומופסס לעכ סנס
 ן"וו .ככק וסקקיו )"ו סוככ עמסמד וסקקיו לועל בופכד

 ₪'ד | , סב סזלס .קומוסס לעכ סנס ז יולל למלמ סוס לוכ5 וקילפס לוס (כ'כ) . ןועמש תא : ןיטלססמ
 ₪05 .וכספ ₪ . םהיניעל ותא רוסאיו : ופופ גולסל ססינפ :ולפיקו .סמכ .יולמ ודיכפס5 ףסוי ןווכק

 ט ע שוריפ

 יִכ ָדָי אל ₪ גכ : טָשְראָפָנ ךוא טֶרְעְו בקע
 רַאָפ ףסוי וא טֶסּוויִג טיִנ ןְּבאָה איז ףסוי עמו
 סע םּוראוָו סיב ץילמה יִּכ ןרייר אייז םאוו טיטו
 הֶשַנִמ רֶבַעְרְפָש ריִפ ןייא ןעווג אייז ןשיונצ זו
 וצ ןנאָז טנָעָכַפ וא דייר עְרעַייז ןיעָה טָנעְל
 : ןנאָז יז רע טנעְלְּפ ףסיי ןופ רייר יד נוא ףס
 קעווא יז טאָה רע גוא +ְָביו פתיל .בוסוו (דנ
 טאָה רע ליוו טָנייִוֶנ טאָה נּוא אייז ןופ טרעק
 רַע .גוא פקילא גש הָמְִ ןִּבאָה אייז וא טרע
 טערג טאה נוא אייז אוצ טְרעקנ םוא ךיז ₪
 ןמונְג מאה רע וא דעמש תא תא קיו אווז
 םיִא טָה ןועְמְש טיירש ישר . ןועָמֶש איואק

 יול אוצ טֶנאָזְנ טאָה רע ור ןיא ןפדאומ
 זיא שּוריּפ רֶדְנַא ןייא . שיינ תומו

2 1% 
 5" + וש רק ו +9

 סה יתוא רפה ןָנָנְרַה יא ןֶלאָז איז דָנאָנאּב ןָמְלאַה הָצַע ןייא שינ ןֶלאָו איז יול ןופ ןרייש פא םיִא לאָז רע יִרָּכ ןיעְמש ןַמּונְנ רע טה סוד ט'ע שוריפ
 נוא ןנוא עָרְעְייַז ראפ ןדָנּוּבְג םיִא טאָה רע נוא
 סוא םיִא רע טאָה ןעְכְנאְְנ קעוו ןנעְ איז איוו
 ןסע ןבַעְגְג םיִא טאַָה גוא הֶסיִפָת רַעָר ןופ ןֶנצְנ
 ןמאָּבְנ טאַה ףסוי נוא ףסיי מ הכו + ןקְניִרָט נוא
 עְרעָיג טֶליפ רד ןּבאַה יי נא רב םֶלָּכ ֶא ואל
 נוא וקש לא שיא סֶהיִפְַכ גיִשְהִ ןיראק טיִמ םיִלָּב
 ןא ןאמ ןֶכיִלָטיִא ןופ טְלַעְנ סאר ןרעק אוצ םוא
 איז וצ ןָבעְג אוצ גוא ררֶרל הדצ סֶהָל תַתלְו קאָז ןייז

 7 שש םֶה רע נוא כ הל שמ געְוו םעָר ףוא וייפָש
 = וא פהיִרכְה לע םֶרְבַש תֶא יאָשִי וכו :ןאָמְג וזא איז

 ןלוייא ערעלו ףוא ןיראק רעייז ןנארטנ ןּבאָה ינ

% 

6 ? 

"/ 



 "קמ במ תישארב < 6

 .םשמ ופלוסה וילמְהילע םֶבְבש
 תקל ןפשדזתא דַחֶאַה חַתְפי וב
 "הא ארו ןיִלָמַּב ורמחְל אּופְסִמ
 : ותחתמא יִפּב אוהייהנהו ופְסַּכ
 יִפַַּכ בשוה .ויחאדלא רמי חכ
 סבל אציו יתחתמאב הָנְה .םַג
 יהמרטאל ויחאדלא שיא ורדיו
 ואְבו <> + ּונלםיהלָא השע תאְז
 ךַא םהיבָא בקו עודילא

 ונת וא ז] מנ הושק ונתא
 .ט םינעמ 3 את

 : םיבשר שוריפ
 ףיסיהל .ןאכ שי הדמ דגנכ הדמ ..השע תאו המ (חכ)

 םימכח יתפש
 : דוהו ') 5וסט ת"יהס הפ י'רונכ-וססקיו ןניכקז כיקכ יע:מ6ס
 :.5'קכ רססס | ופמ כ'כסד ט- : 3. ססונועג | כ"ד ה
 סורכועס = לכל ןופמ5 דתוימס .סוקמכ ךונמכ סרפת סנו ל
 סלקת כותכל ל'וס כ"כ6ד ק'קפכ ןונמב כוקכד ןויכ סיכסו
 י"םר -טקנד סו כ + ןונמכ 'וגו .םתפיו כ'קלו ןולמכ ווב
 םקפוו  כיתכ 'פס ם6ככד ל"קד סופמ קפס טק).-5)\ קש 51
 עמסמ וקסתממ יפכ 60 סנסו כיתכ ל"ססו וקכ ק6 ₪5

 ..6' םוכמ םיחס רגר

 טיע שוריפ
 : ןמראר ןּופ ןָבנאגְג קעֶלפ ] ןנעָז .נוא סמ וכלי

 טֶניפענ טאָה רֶנייַא בוא .וקש תֶא דָחְאָק חְַּּפִיַ (זב)
 1 ןֶמַעְגּוצ ןּולמַּב ורומַחל אופסִמ תֶתָל קאז ןייז <

 נא פָסַּכ תֶא אליו גורְּבְראַה .םֶד ןיא לייא ןויז אוצ
 ןּנ ְחַּהְמַא יִפּב אוה הָגְהְ ו טל ןויז ןהעוג טאָה רע

 ויַחֶא לאמא (חכ) קא ןוינ ןופ לומ ןיִא .זוֶא םַע
 8 עֶנייז אוצ טֶנאָזִג טאה רע ןוא יַפְסַּב בשוה

 פו לעג ןיימ. טרעקנ סא .ןראוו זיא סע
 אציו 6 ןוימ ןוא ןגנ ךוא .זוא סע נוא ִתָחְְמִִּב

 . דרס ץראה רעייז :ןגְנאָגְג סוא זוא סע, גוא .ָבִל <
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 םתא תקלה תא ןל ודיג
 ץראה יגדָא שיאה רבב: רמאל |

 והירמח ה ןוהְרּוביע ;
 תת הפו זכ ןָמִּתִמ ולא
 הל הקמ תי .דח
 :תיִבּב הָרְמְחְל אָקְסַּ

 :הנעומ םּופב אּוה אָהְ
 יִהוחַאל רַמָאְ כ
 אה ףאְ יִפְסַּכ בתותַא
 ומ :קפנו "ינוב
 רַבָ ותותו ןוהְבְל
 אמ רַמיִמְל יהוחַאל
 1 "אל % -דָבַע :אָד
 בקע תל ותא טכ
 2 אָעַרַא ןוחובא
 יו ּהל ואיוחו
 : רֶמיִמְלווחְתִי ןערעד
 אנובר אר לילמ ל
 שק אָנָמַע אעראד

 תש 2 בהיו םילגרַמכ
 7 תי . תא

 :"םירוטה ב
 וכלמיו .וכילשי) !םנָפכ 5

 ןעְנַּכ הצר

 טסעכ ל. סוס55 סטע (חל) +

 ליישר -+

 :(כ'כ) וסקכסו .וליכססו ולוגוס פליט ןויכו ח ססיניעל
 ועמשכמ מ דיסי רספנס יול לוס דחאה חתפיו (זט)
 ףןתהתמא : סלינב * ונלכ 2 סוקפכ . ןולמב : ונוז ןכ
 ותמאב חנה םגו (סכ) : קפ כ פוס
 \ ה תאז המ : סטוכסכ סע וב
 לוטקסל ל במו 'םלכ = ל וז סלילט .ידי) = ונסיכסל

 2 ס5יכככ .סכוע 5לו 051 פוס סער 61 סמ 'יפו . ליעלד :קס-וניוס שכסד" וסתתפל "5 קפס-6וס פ"ועו קכ סוס ל |"
 ט'ע .. :לוריפ

 א ןקארש רד ןֶראוו ןנעז/אויז בוא ויה ,לֶא טיִא
 יהְלֶא הֶשע תאז המ ךֶנאָז וצ רמאל" ןרדְנַא םוצ רֶדּורְּב

 ₪ 5 אנ נא וצ טאג סאד טָה סאו ל

 8 ורה לָכ תא ול ודיני .ןענב נב 8 םוצ -

 ה סאו ְּניִדְלַא םיִא וצ טְנאְזְג ןֶּבאָח איי נוא
 ודא שיאה .דָבַד אל : ןגאָז אוצ רמאל ןפאָהְטִג איז

 אה רד ןאמ רד טַעְרִג טאָה ר ל תושק ּונָּתא ץֶראה

 תא ופי דיָר עָמְראַה זָנוא טיִמ דנא םעַר ןופ
 ן* נא טאה רע נּוא ראס תֶא 0



 אל .אָנחְנֶא יב ה
 - ילילאמ - אָעְ /

 אָנְְנִא רסע ןירְמ בל
 דחה .אָנבָא יִנּב א
 אַמּ ארעה יות
 אָעְרְֶּב נוב םע ןיד
 אנ רמָאְ בלב ענבל
 אָעְרַאְד אָנוּבְר אָרְּב
 ני ירא "עא אד
 דַח  ןוכּוחא ןוהו
 תג . ית. ..וקוב
 ריח אָרּוּבי
 ;ּוליזָ וביִס כל
 ןוכוחא תי ואיתי

 יִרָא עְִּ | יתול א
 ירא ןותא יִליִלאְמ א
 ןוכוחא תי ןּותַא יז
 אעְרא תו ןוכל ןפ

 ןיקירמ .ןונא .הָיְמַ
 והיקס =

 ומתי - 5

 יישר"

 סג ,ךהיפָו 625 .'םמכ .'ג . וכו (2)- :
 סטבסט דפלמ .. כלו סלל לופו ., ולו ומק סכלקכ .סג סל

 ורחפת ץראה תאו ₪ 3 ומ
 סיככוסו .סיכוסמ סמ לע .סכוססו סולחופ ₪
 . ופסכ רורצ (סל) : סיפמקלפ *

 3 2 6 ָבִמ ג תישארב ה

 : ץראה"תֶ

 ניבא ינב םיחא ונחנא רשע
 -"תא םויה ןמסהו ונניא רחצה
 ונילא רמאיו ל: :ןעְנָּכְ ץראּב וניִבְא
 יִּכ עדא תאְזב ץראהי ינדא שיאה
 וחינה רָחֶאַה םֶכיחַא םֶתֶא םִינ וכ

 :וכלו ןוחק םכיתב ןובעה רזתאו תא \
 לא ןטקה | םֶכיִחַא"תַא ּואיִבָהְו
 0 םחא םילגרמ אל יב העדאו
 כל ןתִא םֶכיִחאדתֶא םתא םיִנָכ
 - יהיו יל : ּורָחְסת ץֶראָהְתֶא

 ל +שיא"הנהוםמימש םיקיְרמ אסיפה ןח
 םירוטה לעב ופסב

 -סג וקו סיסנמפ .סי6יזי ןיפש פ"ע6 לקכו [65 ךילוס5 .סתול
 יככ 636 /165י 6לט סספ כמו . וכללו ומק סכלקכ סג סכנ5

 םימכה יתפש
 :םס) רמ62 ונולמ ןכיסו ת'תו ב : ודלהיו יסמ כ'ל6ד ףסכס . וכנופפ מ .

 יסדוב סו)גכפ ססס .סס) .כמ5. ףסויכ ןויכד "יו ןכ : ףסוי
 -. ו6יכי 06 ךכל ו וגגרו סנכ ידכ ליעכ ךנ 2 ןפ סוס 60 : ופסכ לטק

 ט'ע שוריפ טיע שוריפ
 ּונָחְנא םיִָכ וילַא מא (אל) : דָנאל סֶד סרו
 עָביִלְרִע ָנַעָז ריִמ םיִא ּוצ טנא ןֶבאָה ריִמ
 סוא ןייק ןעונג טינ- ןנעז ריִמ "םילגרמ ונייה אל ש

 ףלַעוְוְצ ניב יב םיִחַא ּוגְְנָא רש םיִנש ל סב
 רָטאָכ רֶזְנוא :ןופ רֶדְניִק אי ריִמ ןנעָו רָר
 ּוניִבָא תֶא םיוה ןיטקהו אְד מיִנ זיא רַעָנייִא- טנא ד

 טיִמ טְנייַה יָא רֶדגרְּב רָנייִלְק דד נא
 שיִאָה וניל רבא גל ןעְנּ דָנאַל ןיִא רט

 ץֶיָאָת ינידצ ןאמ :.רֶ זְנּא וצ טאג טאָה רש
 % טיִמ םֶתַא סיִנכִכ עַדַא תא ל
 0 דיל סוא ןָבאַָה איז וא עונג זיא סע נוא | ָסי

0 
 + 0-6 יי; 7.  יל> 2 74" ו 0 \ לש ל : 097 ל . ,/ 2 = \ א :

 :םֶואָל ָּךייִא ןופ רֶדְורְּב ןיוא .יתא ויַנַ רָחֶאָה םֶכיִחַא
 רֶגְנּוה סַעְד נוא וכל וחק סָכיִקַּב ןובעד תֶאְו ךיָמ איב
 .ןוא טָמַעְנ הָאּובָּת איר רמו רָזייַה עָרְעַייַא ןופ
 טְנָנָעְרַּב נוא "ל ןוטקה םֶכיָחַא תֶא ואיִבָהְ ל טיג
 םילנרכ אל יב הָעְדאַו רִמ אוצ רַדְורְּב םֶנייְִק רָעָיַא

 ןייק טיִנ טְנעָז ריש וא ןָסיונ לעו) ףיִא וא סא
 טייל עַמְבַעְרִג טייז ריִא וא ספַא ינכ יל םיִלְגְרַמ
 ךייִא יא לעָע רֶדּורְּב רַעָייַא םָכָל ןִתֶא סֶכיִחַא .תִֶמ
 -ריא טעו דָנאַל 'םאְר נוא ְחְסמ ץרָאְה תאו ןֶבַעְג
 >םהיקש םיקירמ םה יִהָ הל ןלְרִ נאה וצ לננ גניר סורא
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 וארו קָשְּב ופְסַּכ
 : .ואְריִיו םֶהיִבִאְו הָמִה םֶהיִפְסַּכ
 יתא םֶהיִבָא בקעְיבַהְלִא רָמאָיַו *
 וגני ןועמשו וגני ףסוי םתְלַכש
 : הֶנָלִכ ויה ילע וחלת ןָמָיְנְביתֶאְ

0 

 ְר

 ןבּואְר רָמִאַיו *

 י זחפ תוררצדית

 רמאל ויְבָאְדיְלֶא ןבואר
 ונָאיִבִא אליבא תיִמָתיִנְב ינָש"תַא
 יִנָאָו ידי"ילע ותא הָנִת ךילא
 דֶרָייאַָל מא "*:ךיִלִ ונָבישַא

 = .פולקנוא

 רֶרָצ רב
 תֶי חו הקְְּב הפס
 ןוגָא .ןוהיפסכ יִרָרְצ
 ; ּוליִחְדּו | ןוחּובָאו

 בקע ןוָל רַמָאו ול
 ןתְלְּכִתַא יִתָי ןוהובַא
 ןועמַשְו יהותיל ףַסוי
 ןָמְָּב | תמ יהותיל
 ןְלְכּוהילעןּורָבְרִ
 תול ןָבּואְר רַמָאַו זל

 תי ַמיִמְל יחּובַא
 אָל םָא תיִמְת יִנְּ
 הת בה ףֶתל התא
 הְָבְתֶַא אָנִאַו יִָי לע

 < מל רפהמ וכ לאוהו תפ ויחא"ּכםֶכְמעיִנְּ
 א . . .

 ןוסא ּוהָאְרִהּו רֶאָשִנ
 3 םונופכ .ןוס5 וספרקו . געק 5רסב )פ ותו סנס % ןיכומ וגני % את

 םיבשר שוריפ
 ךמסהש פל . םהיפסכ (הל) + ונינווע ןועריפ לע ןוממ ּונל-
 ךסנ ןכו םהיפסכ לש א"פה תשגדנ ףמחה תא תעלבמ

 ןיד 'סמכ 'כ . םיפת (3) : יתונכ ססש ססיפוטנ ןוזמ לטומ ינפש כסמ ליפכ סננכ 6'ד . ןפיס שי טומינ ןיפט פ"ע6 קוניש

 יכסכ סלוכלו ןפד 96 / סנמפכ סטמ) ופנקיו ספנק וסכ כ כד מלק פדפכ שכרמכ | ופו טכוד סלכק םימא | ססופו ךדי)

 םימכח יתפש
 ךני) ןופסכ ויסי 15 סולגרמכ ווניעכ ןודופס ןוסו 51 ןומינכ
 לו כוניס ןוטנפ ןכמספו סכוככד ונמסיו ןסזו ריעכ 3309
 6207 סמיפ (ס"6כ) 1 :ןלל) סו סמ כ')סד סרופס )=

 ט'ע שוריפ =
 רָביִלְטיִא יקָשּב פְסַּכ רורֶצ שיִא ןּונ הָנהְו קַעְז ערד

 קאז ןייִ ןיִא טֶלַעָנ לָטְניִּב ןייז טאַהְנ טאָה ןאַמ
 ערעְייִז ןֶהעְָג ןֶּבאָה ייז וא יס תורודצ תֶא ּואָד
 רעָייז טיִמ אוי ואְרִַנ חיכו חָטַה טֶלַעָנ ָךָלָטְניִּב
 רפא 0 + טָכְראָפג ףיז ןֶּבאָה איי נוא רעָמאָפ
 אייז .אוצ טאג טאָה רע וא סֶהיִבַא קי יא
 טֶכאַמְנריִא טֶק ףיִמ סּפִמִש יִפַא בָקָעְי רָמאָפ רַעָייַז

 אָר טי ויִא ףסוי יניא ףל" רָדְניק ןא ןפראונ רָפ
 יוז טָה בקע אָר טי זיִא ןועמש וא יא שמש
 רפ רֶרָצ ְנרהְג םיִא ןָּייְה אייז ו ןַעונג רשוח
 ןיִמיְנְב .נוא .יחקפ מנכ תאו ףסוי :איוו 1ּזָא טפַוק
 איד זיא ריִמ ףוא הָעְיכ יס יל? ןֶמַעָב ריא טעָמ
 רפאל ייִכָא ָא ביאר רָמאַמ זל) : עָלַא יש ןּופ גראק

 ירא 2 ל / זו

 רַשֶא ךֶרַרְּב
 ירא ןוכטע יִרָּב תחי
 אּוהְו תיִמ | יִהּוחַא

 רַאָתְשֶא = יִהודוחְלְּב = ונלת
 הנערעיו : = םירוטה לעב

 קילו 520 'סמכ '3 .  סנלוכ (₪) : וכ3ז סכ) כוסו וס כוס

 32 5ט סלט ןימינכ לט וכט5ס כפו) סנלוכ לע  םילפ סו

 ילמלו פ'נ וכ קוקוסט יפל  ףסויו ןועמספ .כעטלכט לעלס

 א י'שר
 5 וסונלס למט קטע דפלמ .םתלכש יתא (ו)
 וזוכס וינכמ ימ לכ . םתלבש : ףסויכ 1 וסולכמ
 נק 5 . םכמע ינב דרי אל (ק)) : לוכפיוכק

 = 7 שע שוריפ
 ואז וצ רָמאָפ ןייז וצ ובואר טגאָזנ טאַה רע נוא

 ןייִט ּוטְסְלאָז ןיז אייווצ עָניִמ תיִסֶת יִנָ יש תֶא

 ןעְרְּב טיִנ םיִא לעוו ךיִא בוא יל וגָמיִבַא אל סא
 ןאַה ןיימ ףוא םיִא ביג יִרְ לע ותוא הָנִת ריָד אוצ
 :ורעק םּוא םיִא לע ךיִא נא ףילא וישא .יִנָאו
 אָה רע /נּוא םֶכָס יִנָב דרי אל רמו (חל) : ריד

 ךייַא טיִס ןּז ןיימ ןרעְריִנ טיִנ טעָע רע טאג
  לָּבְקְמ טֶלאָוְנ טיִנ טאָה רע טּביִרַש יישר
 כְּב רעד טְנאְזְנ טאָה רע ןבּואר ןופ דייר איִר
 ניק עָכיז ןייט לאז ךיִא טנא רע ראנ ןייָאויִא
  י טיִנ עמ וא ררניק עצי ןער ייז ןנעְו
 5 איה ןָבְראָמָשְג יא רָדורְּב ןייז םּוראוו הפ
 +? יער ןּביִלְּבִג רָבִיִא ןיילא זיא רע נא ראש



 א לש אָתּומ |

 ה ןוכה ה יד | אָחְרֶאְּב
 יִתְבש תו  ןּוהַחַתְ
 : ד 4 = 5

 לשל | אָעְרְּב
 ₪ ףקפ אָוְפַכְו א
 דפ הוהו-ב 7: אהא
 תי לַביִמְל : ּואיִצש
 ואיִתַיַא יד  .ארוּביע
 ןוחל רמו םיִרְצִמִמ
 ועבו ובות ןוחובא
 : אָרּוּביע  ריִעָז אל
 הָדּוהְי ּהָל רמִאְו נ
 דָהְמַא אָדָהְסַא רַמיִמ

 ו +

 0 ו" ו 0-8

 ץיקמ גמ במ תישארב

 יתָבישדדזתא ה הכיוכלת
 שמ בעַרַהְו יג

 .לֶבָאְל ולָּכ ר שא יהיו כ :ץרא
 םיִרְצְמִמ ּואיִבַה רֶשֶא רָבְשַהְ"תַא
 דורבש ובש םהיִבאםהיִלַא רַמאיו
 וילא רמי + לָכְא-דמעמ ונל |

 שיאָהּונבדעַהדעַה רמאל הָדּוחְ
 םֶכיִחַא יִתְלְּביִנ ה רפאל

 : הֶלואָש נב

 449 הכר

 םכתא ןוכותא

 םוחוטה 0 0

 יישר
 פוס .סז סוס קפופ לוככ לפ6 ןכופכ 25 ם -
 :/ (כ'כ) מכ ל סס ייטב וכו .וימפ תימסכ .למוש
 ונותמס ע ססל למ6 סדוסי .לכאל ולכ רשאכ 63?
 / ןלכ רשאב : (ר'3) סיככ ןפ ספ סלכקס דע ןקזפ
 סילמנק ולכ רפסכ סעופ וקיקס דכ סגנסמסו) וסלט ד
 למג לוס סקופס יד ותכסכ וקיפס דכ סגרוסמ תוקשל
 גכוסס סת לפסכ לוכסל ופכ רמסכ סז ל36 . סקיימש
 ןופ . דועה .דעה (ג) .: (ופטס דכ ןנימגלסמ) פוס
 ןכו |. סידע ינפכ וכ סלסמ ססלסס סתסש ספלתש

 :,סעכ .ךעס דל (טי סומס) סכב יפודיעס (03 סולד
 ₪ . םכתא םכיחא :יתלב ינפ וארת אל
 דכ ןיסלס סנלפ סולקנולו סכקס 5 סכימס 593 ינופרש
 סגלסל קדקד 2 וכפוס לע רכדס כםיי ןוכמע 22

 : םלקמס ןוכל לס6 צ

 סמיב5) ןתד .ססו ויככ .יכסכ סיוקת> תימפ ינכינש 6 לפ%ש

 םימכח יתפש

 דרופ סוטקבפ ווסס עכ ויטכע ול עדונ וניכ5 כקמיס עפסמ
 ל"מ6 ססנ רמ5 ךו= כ'לו ףסוי 05 ולכלמכ ססמע ןימינכ
 5רקיעפ םיסוקס (כ'ד5) "וגו ףוכע ךל כמו5ו'וגו סתעדי ספ6
 0. "ןגו סקעדו ₪05 וינכ) 6 נקמוס 1 ונינמ 5) וכ פסול
 דכ  סדוסוט .רמו) רטפסו ויכ5 ססכ ףסוי) ןכ 056 סדוסי
 ויסלו רע5פט ספכ וולע ףסוו ומסר ולמכוס ודכ וכ)מ קסז
 נ"ס .וופמ רקש רכד 5ולןמ סוס ספרוס ינפמ .י"טרופו קמ
 כקעו וכספ לוגו .ןופוסכ 51 ףסוי ףלוט  ףוכט ךפ וכמְסב
 מוט כמ5 60ן קמ .ןיספ .יכ סכמע ינכ דרי 5) ויטכע רמס
 ךנוט ס9כ 6) ךכדכ ןוס5 וספרקי 605 סוספ 5 ם/ : ל'נכ
 יכנ6 סדוסו רמלסכ כ'פד 5רקב םכוסמס ומכ ססמע ןומונב
 תגעט 6"1 ןוס6 וסללקו לש דחפס ןעט 62 סמל "וגו 86
 סמ וטווכ) ספר סט סמלעב סווחד % טיפ ןוסל וסללקו
 ע'י .ןכופכ כט וכד לק 605 סעו . ןוככד לכקמ ונולכ
 ןועמס 5 קקנכ ומכ רססמכ ק פס ו וקו8 םקיס 5ריס
 תוש ןסנ וידו נע סדוסי פו חקנסכ ב5 3%מ ודימ ןילו
 ומנע פ5 רוְסמי סונפכמ | סדוסוס ןויכ .כקעו עדו וכ ךלול

 ומכ 'יפד )"פד 2 'וכ 656 סנוכ) רמסכ סוכ ולכס וכוכ לע ודב3 סדוסו סנע סמ) "לד ן/ + ודומ פופ וטל
 (ק'טרסמ) כ 'ופ ןפכד יפלכד 55 ךכ) סכק5 סכומ5 רטפכ 0 ומג בסכמל ל'ס כ'6ד 555 .וטורופט 6רקמבס וספג לכ
 כ 'צ : סכק6 סכיק6 :יפלכ טופלה 525 קר ןכ וניפע פ'כל ינסרי דב .סכוס5 יתנב נול למ וטוריפ ךכס רמפס 8

 סונס) לוס קפודד 6כקמס ןועל רמ6- קדקד ,ס%כ רונספ = ונויס כסלכ ומכ 5וסמ .דכ הלמ סיגמפ 530 יסלכ .יסס סנריפ

 טע שוריפ
 ןייא ןפעְרמ םיִא טעְוו סע נוא הָב וכלה שא -

 ה תו ןיינ טעו ריצ סאו געָע םַעָר ןיִא טוט

 ןיימ ןרריִנ ןכאמ טעו ריִא בוא הלא יב ית
 םעְר ןופ בּורְג ןיִא טייקְרעורְמ טיִמ רט

 דדד : ויִא רננה רֶד וא רב רָּנ גתה (א) ? נה

 ול רָשָאנ יח (ב) ? דָנאָל םעְד יא רע
 ןעָעְנ זיִא סָע נא סִיְרְצַמְמ ּואיִבַה דשא רבה

 ןיראק סאר ןסע אוצ נעל 8

 םע שוריפ
 םֶהיִלא רַמאיו םָיִרְצִמ ןופ טָכאַרְּבִנ ןְּבאָה אויז סאוו

 טֶנאָזָג אייז וצ טאָה רַע נוא ּונְ ורָבָש ּובוש םֶהיִבָא
 לָמיִּבַא זנוא וצ טְפוק נוא םּוא טרעק רטאפרעייו
 = טאָה רע נוא רמאל הָדּוהְי ויִלֶא רָמִאיו (ג) ; גראוו ןֶמָע

 רעה .ןֶרַעוָואָּב דלק ןגאָז וצ הדְוהְי םיִא וצ טָיאָזנ

 ןאמ רד ן זָנּוא ןֶא טֶדַעוָואַּב טֶה רע רמאל שיאָה ּונָב

 סיָנָּפ ןיימ ןֶהעָו טיְנ טל רי יִנָ ּואָרְ אל ןָנאָז וצ

 טעו רעדְגרְּב רעָויא דא טרעְייַב סא םֶיִַא יִפְלְ



 מגמקץ  :תישארב
10-00 

 טתעְרַה המל-לארשי
 : חַא םֶכְל דועה שאל
 ו ּונְק :שואָה"לָאש לואש
 יח םֶכִיְבַא רועה רטאל
 "דגנוחַא

 רמאי יב 2 עורְיַה |

 עדמַח = ןיִלאָה

 'םמכ "'ג- . סדלנ .(ד)- : סליכ6ו ןפד סס 8יכטפוגכ : ינט 6
 ..סניפ סיתסנפ רמ6 סדכג סתפש סע .סלכנו סדל) ךדי6 9
 לכדס לסמל סנילכו סויכ .סדלכו דימ סדלכ סלשמ ךכי 06 משש

 םימכח יתפש %
 ססוכעכ . סינכוטס סינטקס | ופופ6 ל'כ ק + קוספכ סנופ
 : ססכ סיקנומ סידנוסט םוכילעס ומומופב ונסדלופלו ד

 וכ .דננו כ'פו וותומלס פע םוכיפ סנ6ס סירכדס פ"עק ך =
 סוככדס פ"ע 5 .דגנו םוכופ סיס ופיתכ .ןופולסס ופכ 6 ךכ <
 סנ6ס = םוככדס 5 וכ דגנו 'וכו 25 .סכל טוס ללסכ ₪

 לוסו כ םמסמם םוגוש 'דמ דסס םומיס ז"ס לבס 'לכ םמסמ ספו ספ 'לכ טמסמ יכ רמסי רטס .רמא* -
 ט'ע .שוריפ

 בוא ּונָּתִא ּוניִהֶא תֶא חלשמ ּףָשָי סא (ד\ : ָךייא טימ ןייצ

 הדרג זָנּוא טיִמ רֶדְורְּב רעָזְנוא ןקיש טֶסַעְו אוד |
 ןלעוו ריִמ וא ןרָעְריִנ ריִמ ולעו לכוא ל הָרְבשנְ
 ןוא דָרָי אל סל נא פאי (ח :ןֶפַע ריד אּוצ ןפוק

 ןרֶריִנ טיִג ריִמ ןלעוו ןקיש שי טֶסַעְְו אוד בוא
 וצ טְנאֶזג טאָה ןאמ רד םּוראוָנ ינילא רַמֶא שיִאָה כ
 ןהעו טיִנ טֶלאָּ ריִא םֶכיִחַא יִתְלַּב יִנָּפ ואְרְת אל זְנּוא

 טיִמ .ןייז טיִנ טַעוְו רערְּורְּב רַעָיַא זַא םיִנָּפ ןיימ | =
 טאָה .., נוא יִל םֶתּועְרַה המִל לֶאָרָשַי רָמִאַיַו (ן) ָךיַא 4

 ריִמ ּוצ ןאָטְנ זייִּב ריִא טאָה םּוראוו בקע טָנאָזָנ |

 "תא חלְשמ ּךשיייפַא ד: םֶכְתִא
 7 הרְּבְשִנְו הָרְרַנ /ונתַא ונחא
 ררנאל הלש שמך ןיִא"ַאְוה :לפא =

 וָאְרְתְדאְלי ונילא רָמָא שיִאָהְ"יְּב
 רמאיוי :םכתא םֶכיַחַא יִתְלַּב ינּפ

 הָקאַה םיִרבדִה יל לעו

 םירוטה לעב

 כמ ןומּוחא  ד
 תי" :תלשמ -ףתא
 תוחינ אָנָמְע אָעחַא
 + אָרוביע ל פת
 הלשמ | :יל םאו ה
 - יףא = תוחיְנ אֶל
 ַחַת אֶל :אָנל רַמָא
 ןח דב ןָהְלֶא יפא

 לארשי רמאוו1ןוכשע 'ךי הל יִל
 יל" ןותָשֶאְבַא אמל

 אָרְבְנְל האוהל ורמאיו '
 + אָחֶא - ןוכל תיִאה
 לאש לאָשַמ ּורָמִאְו ז
 אָנַתודליְלּו אל אָרְבַּ
 ןעּב דעה "רַמיִמְ
 תיִאַה שק ןוכובא
 הל אעוחו אָחֶא ןוכְל
 אָימְנְתַפ = רמימ .לע

 .. תוחוא = 5 ירא

 ונורלומלו
 םָכל שיח ו

 "תא ודירוה
 םכיחא

 ןיעַדָי אָעְוה
-: 

 פל גוכס ודריט וטלרס לש ומ סגו סלי סדלנ ספֶס ומכ
 '3 4 ופ לע () : סספש סש סככנו  סד-. יפכדכ סילפמ
 פ"ע וכ דיגסמ .ונכרלוסמ סידע סינש פ"ט סיככדס פ"ע 'םמכ

 יישר

 וטכדמו <. .וטופוספפל- -. .ונתדלומלו ונל ()
 סירבדפש סע 5 - מ'י) .(5ע = 6'כ)  ינינע | וליסס
 <ול דגנו : ומ סלנ ק וטיסופילע (ילע וסזו םודוסיכ
 הלאה םירכדה - יב .לע :ספו 36 ר וגל סיס
 יכ : דיגסל וכקקזוס ₪ במס ויק6ס  פ'ע

 ט"ע שוריפ
 נאה ריא זא ןאמ םעַד ּוצ ןגאז אָוצ שאל די גָהל

 נאג ןָּבאָה אייז נוא ודְמאנ (ן) : רעְדּורְּבִא ךאָנ
 אה ןאמ ה .גנָמדלומל ּונָל שיִצֶה לַאָש ל לואָש

 ןאָנ טבל "המאפ רקוא בוא ימ סי רועה ןגא
 ועְדּורְּבִא- אד ךייַא אּוצ וא סע בוא חֶט סל שיה
 ַצ טֶנאֶזג ןֶבאה הימ .נגא הָלֶאְה םירגרה יפ לע ול דג

 ןוא טאָה רש סאו דיור עֶניִזאְד איד ְךאָנ םיִא

 כיוו בוא עדה טרפְנָעְ םִיִא רימ .ןֶּבאָה טֶנָעְרֶפִג
 לוג ץ [ רימ ו סָכיִֶא תא וד וחיריה ראי כ : דג



 ה

 2% ו

 = ו וכר קמ גמ תישארב
 7: ומ אלו יחי 3 ונחנָא"ינ תּומָנ אָלו הי הכל ו סמ מע הָמּוקְנו יִתֶא רענה .החלש ריבו .לארשיילא הדוהי רָמאיוז:םכוחפ |

 מדה הָגמיִקאו ל ךל יתאטחו נפל ויִּתְנַצַהְו יל החמש וחפפ ויתאיִבַה אל"ם :ינשקבת א אָנָא מ 1 -אנְלפמ ף ונברעא כנא ונפטיסג התאיסנ תֶא ףא אנ
 : .1 ונהטהמתה אלול יִּכ ד :םיִמָּיַה"ַּכ ל 5 יט יחפ

 יִרָא אָנְבָּבְתִא אָדְּב רמאיו*:םימעפה ז ונבש התְעְהִּב = ןופלולא ירא 3 אמי
 ןמדסא םהיב א לארשי | ה לא ןיקרת ןנד את -
 םירוטה לעב לארשי 1 אופא . וט 6רפכ .₪ופ6 ןכ 50 % הוכמ 6 ס6 . גפק לרקכ וטכרעס יכנפ א ה ןוהל רג מאו אונ + מ
 ןכ סח פ"ס . סו נכס סתפ יכ (י) : 659\ סוס סנופס 'מינכ | . סימיס לכ ךל (ט) :,רכדכ ..סירט ,זיכ 02 טל

 0 ב ראה יתרממ יחק ןאָט רי טֶלאָו סאָר ושפ :יִאדו םעד ןָטְלאַה דע עב ל "תאו הָצִע ןייִמ ןטכאכט ךיא .זומ איוו אופָא ןוקיש ןיטש אל רָסְעְב רננה ראפ עלא 5 "םָא אוי זומ ָךיִמ זַא וזַמ אי וי סע וא ₪ ןלעו) חָאּובַת ןפוק ךייג ַיִנ עו רמז בקע רָטאָּפ רעָייז איז אוצ טְנאָזִנ טאָה רַע נוא 8 סד גוא טִיַנ בוא ה הָסיִפּת ןיא | ןמַעָנ ם םַהיִבָא לַאְרְשְי םֶהיִלֶא רמאינ (אי) :דעָהָא יב טאהְג טינ ןעָמ בוא קפְסַא יא ןיכנ< ףוא טנאוג םי רעצ ןייק וכלא ןועמש טֶבארְבִג מל וו ריִמ ןְּבאָה יז טְּבייִרְש שר . רני ןיילק רזא ּט נוא לאָס ייווצ טרעקנ םוא ןוש ךונ רימ ן :נלאו גד טיִנ ריִמ טיִנ ןְבְראַמָש טי ולעונ ריִמ גוא הפ םימפ ה ונש דָנּוצָפ איוו וזא הפ יל טְמאְוג ףךיז = סג ונהג םַנ תּומנ ל בקש | ןגפ הֶאּובְנ איר טַשיִר ןְָלאו ריִמ .טיִנ ןעְו םּוראוָ .ּוְהְמְסַמְתה אלל 0 ב ןרעו טעו ןייג .דְנּוצַא ילו איז זַא שדיה אבה םֶלּועְל ןליִפ א געֶט עָלַ ריד וצ .גידְניז ןייז םורמ ב ;ארפשג םיִא ןיא טָה סע טביירש לַעְוְו ךיא וא םיפק לכ ִךְל יִתאָמְחְו טייָה רָיִרּבַעְ , ןֶבעְל ןלעונ רימ בוא ה ןיינ ןלענ ריִמ : ריד ראָּפ םיִא ןלעָטֶש טינ לַעְוְ נוא ריד אוצ ןיימש = ףוא | ןלעוו ריב נוא * הכל הָמּקְנו ריִמ טי ןֶנְנעְרְּב טיִנ םיִא לעוו ףוא בוא רינפל ויתנצהי ךיִלַא  גְנּגי םסַעָד קיש ותא רענה הָחְלש רמאָּפ ןויז בקע ּצ ויתואיִבַה אל סא ןִכּוז םיִא וטסְלאָ דֶנאַה ןייִמ ןופ טְגאָזִנ טאָה הדיח יבא לָאְרָשָי לא .הָדְוהְי רָמאַנ (ח טָשקבמידימ ןייז ברע יא רַפלַעְו ָךיֶא בְרְּיִכָא (ט) :רֶרגרְּב רע ןרדָעִנ כ אָמ ןגאָז טַעְוורֶע - ט'ע שוריפ טיע שוריפ סכמע וכ כסנטסס פופעל קקדוס כ"ס ימכע ןופלכ סלמס ןקקל לוס רפי ןושל סופס .ןוכל לכ .אוןפא (69) :ופ סיפיס לכ א תרעפלל סלו .ןופמב סע סינט יס רככ .ךדי לע . ונהמהמתה אלול ( 3 ל . םימיה לכ ךל יתאטחו :יס ספ יכל תפ ךינפ ונסיכס סלט . ךינפל ויתגצהו (פ) + 7 פל טופסס ו ול קפסס קס חינסכ כפופ ךלנ פל ספ כטלב ת סיפמ = 0 0 יא ב 5 0 ונסו םפסו ₪ קפס טפסי קפס ןימיככ .(ר'כ) בעל "וכו קפס 5 סומו ססונת תונקל ספו6 .םלוט יכס סוסמ . תומג אלו ססיכס כקעו סוכ יססו למס ךתוה פסל תופנ .5לו סול לדסמ ספ ול סלקד תת: 'וכו 525 סיקנו קס וז סכילס י'ע ש ק'סומ וכ סל . היחנו ()) כקלמל "לו סוקנד תטיספ תומכ םנו רמפדפד (ע : ל'עכמ |: לכד יקלכד ס6 דע ופכ סת -ופכ ָז 6 7 םימכח יתפש יישר



 0 0 ירי 7 ה ל
 . 4 - <." "ו

 ץקמ גמ תישארב 12

 ₪ ץֶרֶאָהתרְמזמּוחק ושע תאז אופא
 החְנִמ שיִאל ודירוהו םֶביִלְכְּב
 טלו תאכנ שבר טעמו ירצטעמ
 הָנָשִמ סו > : םידקשו םיִנָמָּב

 ותק בשּומה .פ ףסּבַה"יתֶא םֶכְדָיִב
 םֶכדִיִב ּוכיִשְּת םֶכיִתְחְּתְמִא יִפּכ
 םֶכיִרא"תֶאְו * :אּוה הָגַשִמ ילּוא
 לֶאְוד :שיִאָהילָאובוש ומוקווחמ
 שיאה ינפְל םיִמָחְר םֶכָל ןַתְי ילש

 לֶאְו די : אָרְבַּ
 םיבשר שוריפ

 .אוה הנשמפ ילוא : תונקל . הנשמ ףסכו (בי) : םחיכפנ
 היא דתא לכ ריכהל תוחתמאה יפ לע והונתנ ןמיסל

 םימבח יתפש
 ףסכמ ןומ ינט ףסכ טכפת 52 ל35 ב : סנס דע חרעטלנט
 וונכ) כקעו רמ6 ךכ 'ופ ג : "וגו סנטמ ףסכו כ'ח6ו מומס
 דפמ 5וס כ'6 סכת6 :רלומו סכינפ .זונכמ ומ:עמ 5וס 6
 6) 81 ןכפס תכמופ ןסכ .וללס  קובופכ וסוסייפמ עכעס

 יפ סמודו  ס'פיטמטופ יסיסכ .רוכמ 'ר לש 'כ '6  "יסנו
 : ןוססככ סינמ
 ידש לאו !די) : : גנום וסכס סיבס לע
 . ידש לאו

 סכניט ססעמ .

 טשיע שוריפ
 תוריַפ עָמּוג לַעְסיִּבַא םיִלְּכ עָרְעייִא ןיִא טמעְנ
 ידצ שמ איז טימ דָנאַל סאר טול ןעָמ סאו
 קיִנאָה לַמיִּבַ נוא שנד טו סקאוו ףירמ לַמיִּבַא
 םיִרְקֶשּו םיִנְָב ויו טְנּולא נּוא  קאָיְרְכ :פּלָנ תא

 סכדיב וחק הָנשִמ ףַסְכְ (בו) : ןלדנ ןאַמ גוא ןעֶסאקְרֶפַא

 דָנעָה עְרעְייַא ןיִא טיִמ טָמַעָנ טֶלַעָנ ליּפאָמ נּוא
 תֶאְו ןרַאָוְוָג רָעייִט הָאּובה איִד זיא רַמאָמ םוראוו
 סאְד נוא םֶכְדָיב ּוביִשּת סָכיִתוחְהַמא יִפּב בשמה ףסכה

 עְרַעָייַא ןיא טרעקג םּא ןראו) זיא סאו שֶלַעְנ
 ילא דנעָה עָרְעַייַא ןיִא ןֶרעְק םוא ריא טֶלאָ קַעָ
 זוה םַעָר ןופ הָנּומַכ רד טאָה רֶמאט או הנ
 יִחֶא תַאְ (ג : גְנשְּב טְלַעְנ סאְר ןָמעָנ ןסעָנ רפ

2 % 

 ל אה =

 וי

 רעטס קוס ב 9מ5 לכוס לרוכש .םכדיב והק

 פלס .ימ וכרדפו . ופוטפ וסז  סימקכ סכל ןקי ןםיל ודוכ : תלוכקיס ידכו וימקכ .םניקנכ ידט
 עמס .םכ5 \ ףסוי \פ5 סניד כל לסל סר ועע פכ ןכל פ5 ימוטנמ יתסקמ | לם יוכל יד למפי יד סלופל

 \ וב
 ןכי ןֶמְּב = אעראּב
 אָרְבַנְל <. = .ּותיִחיאְנ
 ףמק ריש אָּמְבְרְּה
 ףש שַבּר רע

 : ןיִדְגַָ ןיִנָמָּב םוטְלּו
 ןרְּתרַה לע אָפְסַכְו בי
 תו = ןוכְדיב ובס
 ₪ּפְּב בַתְותֶא אָפְסַּכ
 בפ ןוכינעומ
 .םיִאָמ - ןּוכְָיְּב
 .- תו גי : אּוה
 תו ובוה ומּוקו ּורָבּד

 ארבג | םדס ,ןימתר ו ןתְי ירש
 םירוטה לעב

 וגו סכר יטפמ יכ5 טמפ (6י) : .סיק - סופמ סטסס לפונ 'ד
 !*5 ןימ "6 כל םוריכנס ינכ 'ו דגנ ססגפ = 85 ו6יכס סינימ 'ו

 יישר

 .כסליטסל ס5עו סנקס ספ סיס םקכלו רוזסל ינ5 ךילכ
 לגלוקפ . ץראה תרמזמ :וכע סקז ינס למולו
 סלוע 5 כ חוספכ וילט סורמזמ לכס לעכסכ קבסמדמ
 ןססִמ יסעדי ₪ , םינטב :כ': .סועש . תאכנ
 2 .הנשמ | :ףסכו (בי) :(עכיזריפכ) ןיקסכפל סספ

 ונוסמס למס . אוה הנשמ ילוא :
 סכונע ללפסמ | יניכס ג לפס 655 סולכ סירסק

 = טיע שוריפ
 יאָק לא ינוש וסקו טמעָנ רדורּב רַעָייַא נוא יחק
 ןאָמ םעְד וצ םוא ךייַא טרעק ףוא טייטש נוא
 אָה דָנּוצַא שיאה יל םיִמָחְר כל ןַתִי ירש לֶאְו (די)
 יא לאָז טַאָנ רָיִטְכַַבְלַארֶר ןאָמְנ הֶלְּפִּת בקע
 יירש + שר . ןאמ סעְררַכ טייקמיראּב רֶ ןֶּבַעְנ
 אז טאָה רע ירש לא טֶנאָזְנ רע טאָה םורר
 יד יב טעו רד וצ טגאָזְנ טאָה סאוָו טאָנ רָר
 נ לאו טלעוו איִד רָמולּ גּוניג שייט זוא
 רצ עָנייכ ףוא גוניִנ ןאָ רע לא ןרעוו רָסַעְרִ
 רג טיִנ ךיא באה ןָא טְנינוי ןויכ ןופ םּוראוו
 דָצ .גוא ןכל תו רצ טאַהְג ּבאָה ָךיִא תורָצ ןופ
 צ העד תוצ| בוא יה | תו נוא ושע



 אָמָּ "אנו | .ךשננ ןימָינְּב
 . תיִלָכִת "תיִלָּבְחַאיִ
 תֶי ארְבְנ ּוביִסְ ומ
 לע אדה אָתְבְרְִ
 ּוביִסָנ אָפסַּכ ןיִרּת ד
 תָי ור וֶבְדּו .ןוהידינ
 ּותְהְּו ומ זמ
 דק, ומקו  םיִרָצִמ
 ףסוי .אָזִחו זמ : ףסו
 רַמָאְו מב תָיְזוהַמ
 ּהָתיִּב לע אָוָמִמ יד
 אָתיִבְ אירב גת ולי
 ןיקתאו את וסכנ "סּובָ
 אָיְְבְ ולב ימע ירש

 .את ב

 םיריטָה לעב .
 סנבמו .ףסכ סנסמו 'סמכ 'כ .סנטפו (זש

 ארו זמ

 חנמ כמו 0 ה

 [: סול ךי מול .ןולכט

 ועל: 162 /ףסוי ימ6 ךימ ףסכס 53 סגנטכנס 6כ0 ספ '*
, 8 

 ומוגכסכ ןוכ5 רפפיו . םבל א הלשו : ןיממכ פד
 סוגכסכ לפומ .וכולו .וגס)כי יספסל 5 ןילוסלמ ונרספ
 . םכיחא תא : וענפ סוכלוס טס סש) ירסמ םנשמ 'ג
 ףסו תוברכ ונ סקכמ .ק'סול . רהא : ןוטפס ס
 : קפסמ לוכמ ד סיסס .סככומ דפ". נאו : (9)
 ; ןיפיכמ .יתלבש : ןוטססמו ףסוימ .יתלבשרשאב
 תאו (ומ

 ןוטלכ ך סנוטלכ סדועס ןומל םוספ
 ם:ע שוריפ

 תֶא כל חַלָשְו ןיִמיְגְּב תורָצ ןוע מש תּורָצ מז

 רָעייַא :קיש סורצ לא רַע נוא ןיִמְְנְּב תֶאְו רָחַא כח
 ןועמש ןקיש סורא לאָז רע רָמולַּב רָדּורּב ןֶרָדִַ
 טנאָזִנ רע טֶה םּורְד טֶּבייִרְש יישר ןיִמְָנְּב טס
 טַצארֶפְָנ םיִא ןיא טאָה שָרוקַה ַחּור רֶד רַמֶא
 יְִלּכָש רֶשָּב יא ןרעוו ןנופנ ףוא טַענ פסי מ
 ןופ ןֶפְראונ ראַפ ןְראָעו ןיִּב ְךיַא איוו וזַא ָךיֶא ע

 ראָפ ןראו ָךיִא ןיּב -- ןועַמָש ןופ גוא
 הָחָנמַה תֶא 0% טטי :ןיִמִיִגָּב ןוּכ

 עֶניִזאָר איִד ןַמּוננ ןָּבאָה ןֶנאַמ איָד
 טלעג פאט גוא ב וחָכְל

 ₪ ב ד ו
 0 ו ו 4
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 יפפ ןיממכ סי וככדו ןקיפנכספ . ןימינב
 סילכד סגסנסכ םקנס לכדו כיסכו .ימגלספ דיכ סקנס לנדנ
 . םירהצב : םנפו ה כמי ול סוספ יו = קוכפ ןיל ל\ ןקסלו סנט קוכפלו ומנ

 םלוכס :עלכ = . סיסוכיפ כלכל סדס םרמנב סברס עיו ל'גזוד זטלכו ימ
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 "דתֶאְורַהִא םכיִחא"תַא םֶכְל חַלְשְו =
 יגאו

 והקיו * ומ : י תלכש +

 וחקל ףסָּביהְנָשִמו תאוה הָחְנִמַה
 המ ומקיו ןמָיִנְּבְהדתַאְו םדיב
 : סי ינפ ודמעיו םירצִמ

 מיג דדתֶא םֶּתִא ףסוי
 "תֶא אָבְה ותבע רָשָאְל רָמאיו
 ןָכְהְו הבט חַבַטּוהְתִיְּבה םיִשְנַאַה
 לכ אי ית יִּ

 יתְלכש רשאּב
 "תא םישנָאה

 :םיִרַהְצַּב םישנָאה ו
 שעו

 םיבשר שוריפ
 רותל | והוחכשו ףסכה ןובשח יפל" ולש תתתמא
 רשאכו ומכ . יתלכש יתלכש רשאכ | (די) : ותחקלו

 םימכח יתפש
 6:5 רסק ןו5 15 סמכ םלמ 5ןכ .סכס יסדוכ סוכ סייפסו
 סחטפ לוכפ ינפס 55 ך :ל'טרסמ . "וכו ללפסמ וניכס סנפת
 ח-כ לקפמ לע ןר : 'וגו סיפהכ סכנ ןקי ידפ ל6ו למ כ'סד
 ו-וכופ ןוס 535 תולחטב 'ופ ך : יווו5 5וסט זעכ הכט . ךכ
 גט תועט "ד לןכסל סלועס ךכדד סוטמ 6כקמכש סילס5 רלמכ
 ןניכמלדכ תיסס סעט קלקקכ 2ו25) סכרד ה"פ "יפלו סויס

 יפל5 .ןוסלכ סופ סדפס פסיק)ו ףסכס תחיק) ןיספ
 ןכהו הבט חובט: (וט) : לכדו טימגכתז

 5םוכיתכ סגכוקמ .סז

 טיע שוריפ

 ןמינב ויסננ יט דָנעָה עָרָעיַז ןיא ןָמּונְג יי באה
 גוא מ - פיק טֶריפַנ טוס ךוא איז ןְּבאָה

 טֶרְעָריִכִ ןֶּבאָה אייז גוא ןָנאָמְשג ףוא ןִנעָז אייז
 ָךז ןֶבאָה אייז נוא :ףַס" יִנְפל ודו םיִרָצַמ ןיק
 ןיִמָינְּב תא םֶּתִא פסי אריו (זט) : : ףָכוי ראָּפ טֶלַעַטשנ

 רשּאל רפא ןימְיְנָּב אייז טיִמ ןהעזג טאָה ףסוי נוא
 רַע סאו םעָר אוצ טְנאְזָנ טאָה רעה גוא והיב לע
 הָתְַַה םיִשָנאָה תֶא אה זוה ןייז רֶביִא טפאָשנ טאָה

 נא חכפ יס ןיירָא בּוטש ןיִא ןֶנאָמ איד גְנעֶרְּ
 ולכאי יא יּכ ן8ַ טויִרְּב נוא -  גנוטכעָשא טֶכעָש
22 .ולעו ןיכ :טימ םור ואו םיִרהָצַּב םיִשָנאָה

 / - : איִד 
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 .ףסוי רמא רָשֶאְּכ שיאָה שעיו *
 הָתיִּב םישְנַאַהְ"תֶא שיאָה אביו
 ואָבּוה יִּכסישִנַאַה ּוארייו" :םסוי
 ַסֶבַה רבדילע ורמאיו ףסוי תיּב
 ונחְנַא הֶלְחתַּבּוניִתִרתַמִאְּב בשה
 לפנתהלו ונילע ללגתהל םיִאְבּומ
 "תֶאְויִדְבַעְל ונתא תחקלו ונילע
 רשֶא שיאַה"לֶא ושי .ץ : ונירמח
  חתפ ויל ורְּבדָיַו ףסו תוביל
 דֶרָי יד יִּב ורמאיו * :תיּבה

 .רפ ןיררטפ ₪5 פופני יא יג

 תא ארבג ליאו םסז
 : פסי תבל .אָיְרְבְ
 יִרֶ אָיִרְבִ וליחרו חי
 ףסוי = תיבל- .ולעתַא
 אפס מע לע.ירָמָא
 אנו מב בַתּותא
 אָנְחְנַא אָתיִמְדְקְּב
 אָבְרְבְרְתֶאְל ךילחמ
 אָפְמַתְַאְלּו :אָנלע
 אתי לנמל אנלע
 תָ "רפדמלא ןירְבְעל
 ובירק טי" + אָנָרַמִח
 אָנמִמ יד אָרְבַּ תל
 ולילמו ףסזי "תיִּב לע

 : אתיִּב עַרתַּב מע 97
 אתימדקב אָנְתַחְנ תחימ יִנּבְר ּשֶבְּב ּורָמִאַו כ

 שוריפ
 עראיש המ וחלוש ינא קפסה לע רטולכ יתדבא יתדנא

 םימכח יתפש
 6כרכלפופ [ך : ןכ .סנכוק לפנתסנו לע כ"כ ז : כמה םרמגב
 סגלות סע דועו וטוריפ דננ סז 501 סשקו :סונד 2 'ופ
 לע טכופ סנקקמש "יו ,  5רקמס '3 קה )5 6סקפסלל
 63 151 3000 .תלג 5רקמס 5 רפ5 5וסס 5ככבכס6) לוגקס)
 'יפ 5נלפ 6פקססס5 וס וקיפפ 6) 5 לפנפסלו 'כ וולע לפונ
 רכר תונילג 2 ללוגתסל מ 'יפ סוס 36 6מ)2כ :. ללועקסל
 ויסכע 336 ריפס .לפנקס) 39 וולע .לפו) .סוס לו ועוכפכ

 נרסב ס . ונילע קלפונ ספויסלו סולקנוסו
 קלג (בי סלסק) .ןומל פוס ןח 93כככקס5 סגלקט ללונססלו סכקמס ןוסל 2 ומנכת 69ו . ןילומ יפוקסס

 "- בשר ץ

 := וסנכנש סדוק . תיבה תתפ וילא ורבדיו (שי) : עראי

 יישר
 םילס5 לם  סונלפ לכ לכ6 . (פ) םוכלכ) פקוריט
 פקכ" סוס כוסכ . םישנאה וארייו (םי) : פלסיכ
 ויפו . ףסוי .תיב "ואבוה יכ : ןליקדו ומוגלסו ץידוי
 565 יכ ףסוי םוככ לכ לכ ,וכסל סיסכס לסט ךכד
 פס ספסס) 500 סז ןיסט :גפכיוו . כיככט קוסקדכופב
 קוק .תיכק .ךוס 56 . םיאבומ ונחנא : רכפמ
 ןסרס | תלילט | יטילפ .תלגלגחמ פוס . ללוגתתל

 לילבד  קונילע ןגימנלקמדכ לכועקסל לוס סלע ד ספקקתסשלו ס
 סוס קלג

 לילונקמו ,פיפב 5 (דס ןירדסנס 15 םומכי) . ינדא יב ב (2) : תוכלפ 'ל םוספ סקלעס .סקלג 250 6 סופכ)
 ט'ע שוריפ

 ףסוי רַמָא שאב שיִאָה שתו () : טייָצ לאָמַא ןָנאַמ
 טְנאָזְג טאָה ףסוי או ןאָטְג טאָה ןאָמ רַעָד נּוא
 טאַה ןאַמ רַעְַר נוא ףסוי הָתיִּב םיִשְנָאָה תֶא שיִּמָה אבר

 : ירא בוט ןיא ףסוי אוצ ןָנאַמ איר טְכאַרְּבִנ

 ּוניִתוחְמִמְאַב בָשָה

 ןע ָןנאַמ מ איִד נוא ףסוי תיִּב ואְבּוה יִּכ םיִשְנָאָה ואְרייו (זךו)

 טֶבאַרְּבִג ןֶנַעָו אייז לוו ןטכְראָפִג ָךיז ןֶּבאָה
 ףסָכַה רֶבִד ל ודמי ןיירא ּבּומש ןיא סו ּוצ ןרַאווג

 איז נוא םיִאָבּומ ּוגְנָא הֶלְתְ

 ןֶראּוו זיא סו לע םער ןנעונ ןופ- טנאוג ןְבאָה

 ןרעונ ןטשְרע סוצ קעו עְרנּא ןיא טעקג םא = =

 חַא יב ירסאַי (כ: בּוטש ןופ ריט רֶד .ןיִא םיִא וצ

 . ש ע וריב

 ןוא ףוא ןרעָנְלעְונ זצ ינילל ללונתחל טָכאָרְבְנ ריִכ
 תו תק זנּוא רָביִא אפ ףצ א וניל פל
 זרמה תא טְבעָנק ראפ דנא ןָמעָב רצ נוא םידָבְנל
 ייִאְה לא ושניו (מו) ןלוייא עדזנוא ןָמַעָנ וצ וא

 ועה 1 אוצ טנהַעְנְג ןָּבאַָה איז ןוא ףסוי תב לָע רָשא

 ה םַעְר רָּביִא ןֶפאַש וצ טאַהְג טאָה סאו ןאַמ
 ערג ןָבאָה ייז נא תה חַּפ יל רכה ףסוי ןופ

 אָה מ יד ןטעָּב יס טנא א אווז נוא
 המ לבאר הקרח הָלחְַּב גדי ו דורי



 ב : הו אב:
 אָתָבַמ "תבל
 2 ומ תי 8

 ותחתמא אָנָפַסַכ . הצעוט
 אָנְביִתְאַו  הָלקְתַמְּ
 + אָנְדיִב הת
 אָנְרְחִא . אְָסַבְ בכ
 ב מל אָנַ ךיִב אָנְתיַחוא

 ןָמ אנדי אָל אָרּובי
 : אנו אנס יש
 ד ןוכל לש רַמָאְ =

 א יה הת 5

2 2 
 יל עמָש לש

 םירוטח לעב /
 )60טימ ומקנט .ףסכס-לכ ס)ע) ס"וכטס  ןידיחטס ש"ל -

 יישר

 סדילי .ונדרי דרי : פויכ סויכ ימל5 .ןוטלב לוס
 ויככע סירסל סנלפל ןנווס .סיליגכ (כ' וש וס ט

 סכפוכז3 (סמוסנס) . םכיהלא (נכ) : ך סיכול
 ןפנ סיס. סוכזכ סכיכס .יסל5 יסד .סכתוכז ןוש סמו
 ם.לקק סנס | שואה אביו .(דכ) : ןומטמ 5

 ו ש'ע שוריפ
 טָביִרְש יישר ..גראונ .ןַע ןפוק וצ וטשרע
 ןייָא זנוא וצ זיא סע ירי דרי שָיאְזג ןַּאִה אי

 וע .ןייז סנרַפְכ  עָרְדְנַא-ןנעַלּפ רימ ה
 5 - יל יח (אכו + ריד-וצ ןֶּבאָח המ ןיפרא

 אוצ ןֶמוקנ ןנעְז ריִמ זא ןעויג זיִא סע נגא .ןולָמס
 ןֶּבאָה ריִמ נוא ּוניִתְיחתמַא תא הממ .גיִרְּבְראַה

 ןונ :וַָּהְמִא יב שיא ףָסַּכ הנהו קַעָז עחזנוא 0 ןיפענ

 גַאוְו ןייז טיִכ טֶלְעְג רנו ילקשסב ג
 טְרעקנ םּוא םיִא ןְּכאָה .רָמ נוא ונדב

 נוא ּנָדָיב ונרְביה רחא ככ בכ :רנעה ַע

 ןיַא ןירעְריִנ ֶכאַמְנ רי ןָּצאָס טָלע

0 9 

 485 חכר | < ץקמ גמ תישארב 0-0

 אה יו ::לכאירבשל הָקִחַתַּב ונרִי
 לֶא ּונאָבִייִּ
 יִפּב שיא"דףסכ הגהו וניתחתמא

 -ןופ לומ ןיא:ןאַמ ןעָבילְטיא ןופ .טלעְנ ם

 "תֶא הֶחְתַפִגו ןולמה

 בשְנו ולסָשִמְּב ונָפסַּ
 ונררוה רחא ףסַכְו - כ: :ונדיב ותא
 מ ונעדי אל לבאחרכשל נדיב
 למאיו ;ּוניִתחתַמַאְּכ ּונָּפְסּכ םש
 םֶכיִהְלֶא ואריתזזלא פל לש
 ןומטמ םֶכְל- ןתָנ םֶכיִבָא יתלאו
 ילא אב םֶכְּפְסַּכ םכית והתמאב
 אביו דכ :ןועמשתא םַה ולא א צויו

 שיאה

 ףסי = תיִבָל אְָבּנ תו אָרְבִג ליִעָאְו דכ +
 םיבשר שוריפ

 | חיה םיסינב םידמולמש םיעדוי ויה לכה . םכיבא יהלאו (גכ)

 םימבח יתפש
 םורכד םוכילע 'ל לפנפס) 25 6ככבכפ5) ןוט וס ללזגתסלש
 בוקכדפ קויד 5 לכ5 ןוט) לַפכ בוקכדפ קווד זמ =: "פכסמ
 ג"עסו ס"ע סמס ודכ לע 'יפדכ סֶכיִכַכ ןוט) 6לו סדורי ל
 >> טרדמל סכילה ?כיס .סר5 ינכ ןוטלכ סרוק סרכדד

 םפ וילס :וסכדכ דע ןוס::וסופ  סופסוד ווסמ -יפכ ססכל -%= 1
 טע שוריפ

 יִמ ּונָעְדָי אל ןסע ןפוק ּוצ לָפּוא רָבָשֶל דֶנעָה ָך עָרְזנוא

 טה סש רעו טיִנ ןָסייִוו-ריִמ ּוניתְוחְתְמַאב פס םָש

 רפא כו +קעָנ עָרעזְנוא ןיא טלעְנ רעְָנוא ןאָמג
 < ףיוא אוצ זיא סע טנא ג 'טאָה רע ;נוא סֶכָל םּוָש

 * ןְַכְראָּפ טיִנ יא טֶלא ריָא .ּואָריִת לא םולש
  ןופ טאָנ רֶד נוא :סֶכיִבָא יקל טָאְנ רַעייַאי .ֶכיִחלֶא

 טאָה ₪ סֶכיִתְוהְתְִמַאַּב ןּומָבְמ סֶכַל ַתִ רָמאָּפ רָעָייַא

 קעו 'ערשימ ןיִא רָצּוא סע ינַטְלאַהאַבַא ןֶבַעְגְ
 6% וצ :ןִמּוקנ ןא זיא טֶלעָג רָעיַא יִלֶא אב םֶבָפִסַּ

 "אוצ + "צג סוא טאָה רע וא ןועסש תֶא סֶהיִלֶא אָצְויו

 "תש שב א (חכ : ןועָמש רַעְדּורְּב .רָעייִז :אייז
 6% ב ןאמ רֶד נא .ףסוי הָתִַב לאשנָמֶה

 = צע "4
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 בכ גמ .תישְארב

 פסוי הָתיּב םישָנָאְהְ"יִתֶא שיאה
 ןתנ 1 םָהיִקִנ וצחריו םימ"ותיו

 תא וניו יכ : םהירמחל אוּפְסִמ
 יִכםיִרַהְצַּב ףֶוי אוב"ידע הָחְנַמִה
 אָבִיַו י :םֶחָל ּולְכאְי םַשייּכ ועמש
 הָחְנִמַהיתֶא וּואיִכנהְתִיִּבַהְמְ
 ול"יווחתשיו התיבה םֶדָיְּבי"רָשֶא
 םולשל םהָל לאשיו > : הצרא
 רַשֶא ןקזה םֶכיִבָא סוְלָשַה מא"
 ורמאיו י: : יח ונדועה םחרמא
 וניבאל ךדבעל םולש
 ארלו ויניע אשיו יי :ןחתשיו ודקיו
 רמאיו ומָאְרְּב לחֶא ןיִמָיִנְּבדתַא

 ירק וותתשיו

 תֶסַאְו אמ בהיו ףסוי ק
 תְמְּכ .בָהיַו ןותילנר
 / יקתאְו ּףכ ןוהירמחל
 "לע דע אָתְבְרְקִת תָ
 ירא .אָתּורשְב .ףסוי
 :ןולבי ןָמַת ירא ּועָמש
 סמוי לעו וכ + אָמִחַל
 תי הל ואיִתַואו |אָתיִבְל
 ןחיִריִב יד אָּתְבְרְקִת
 הָל ּודיִנְסו אתי
 :לאָעּו זכ : אראל
 ַמָאַ םֶָל ןוהל
 אָבָמ .ןוכובָא םֶלְשַה
 ןעָּב רעה .ןותרמא 0
 םלש ּורָמָאְו חכ : םיל
 דע אָנּבָאְל ךרבעל

 :ּודינְּועְרְכּוסיִ
 אזהו יהּוניע ףקזו טכ
 רב יִהּוחַא ןיִמָינְּב תי
 -ךידַח = רמו  ָּמָא

 ןוכוחא

 יח ונדוע

 הזה

 םי'בשר שוריפ
 יפוי .שחכוה םיקשב ךרדב יכ . החנמה תא וניכיו (חכ)

 יישר
 : ויכס5 ולכו וכטמנ סכל סטק ססל רמלטמו םיִבס
 : סילכ | סילככ | וסוככע ונימזס . ךניביו (סל)
 וקויד ספלנ) .ןלקרכל רודוולפפ . התיבה (מ)

 ט'ע שוריפ
 סהר וצחרינ סיפ ןתינ ףסוי וצ ןייבָא בוטש ןיא ןנאַמ

 ןשאוונ ןּכאַָה ייז נוא רָפִאּונ ןָּבַעָגְג טאָה רע נוא
 ןֶבַעָנג טֶח רע נגא םֶהיריִמַהְל אּופְפַס ןהיו םיִּפ עְרעייז

 הנה תא ית (הכ) לייא עָרְעייִ וצ שינְרעְטיִ
 איר טייִרְבג ן ןּבאָה :אייז נא ב ףסוי אג רג

 יש יכ גאָמ ןטימ ןיִא ןמּוק טעו ףסוי זיִּב הָנְתִמ -
 ייז זַא טָרעָהְג ןֶּבאָה איז .םּוְראָוְו םָחל לכי שי: |

 נוא הָתְיִּבַה ףסוי אגיו וכ : טורּב ןסע ןטראר | ןלעונ

 ואביו ןיירַא בוטש ןוא ןָמּוקג ָךאָנ רַעָד זיא ףַסּוי

 טכארּבג ןָּבאָה איז נא התיבה םֶדִּכ רָשָא חְָנַמַה תא
 דָנעָה עָרְיַ ןיא ּזיַא סאו הָנֶהַב איָר סא צ =

 ל רע 7
 ל 2

 ג ףוא טאָה רע נוא ייסָא מנ תא

 יבעפ סמנסס 6 9 ופיכוו ספלתנ סתינסמ י"טרד
 650 ףסוי לט ופיכ ופכוס רנכ 690 .כ'קד ססיכס סדיכ
 רדקיו :(סל) |: קודו ןלק-סל רודזולפמ )"5 כ"ע

 : טיע שוריפ
 ףיז ןֶּבאָה יוז נגא חנא ול וחמש ןיורצ בּוטש ןיא
 | םֶהָל לַאְשִג זכו + דָרָע רֶד וצ זיָּב טקּובְנ םי וצ

 -םולש וצ אייז אוצ טְנעְרפנ טה רַע נא סולָשְל
 טאָה רע גוא סָּתְרמַ רש ןקזח יבא סולה רֶסאיִ
 רַטאָּפ ןֶטְלִא רָעייַא וצ םולש זיא פע, בוא טגאָג
 .+ ךאָג רע טֶּבַעְל יס והיה טנא טאָה ריֶא סאו
 טֶנאָזְנ ןְּבאָהאויַז נואונ יִבָאְל ּךֶדְּבַעָל םולש ורמאי (חכ

 ול טֶכעְנְק ןייד רָטאָפ רְֶנוא וצ םּולָש ויאסע
 ץֶּבאָה איז וא יתְַשיו דקו אָנ טבע רע מ

 אָרְ ייניל אשנ (טכ) : טקּובג ףיז ןֶּבאָה וא טגיינג
 נא ענויז ןָּבּוהְג



 - . / פז םכו | ןץקמ גמ תישארב

 רֶרְמִא רשא ןמקהםֶכיִחא הזה
 2 :ינב הני םיהלַא רמאיו ירא ןליפמה סמ
 הרדחה אב תוכל שבוי ופנו קחו 5 : ; - | יהומחב ּולְלגְתא יר דלָאויִמְר ורמְכְנְיִכ ףסוי רהמר * ולמי ב

 אָצִ ייִנָפ ץְְרו * : מש ךבר
 < דבק םקלו ודל דל ומישיו >* אמל ואש דפ : . ןיִסַחְתֶאְו קָפְנ יהוו : .םֶחְל .ומיש רמאיו .קפאתיו יא א 5 א
 2 ןוהלּו | יִהּודְוחְלנ יִכ םֶדְבְל ותא םיִלְבַאָה םיִרָצַמָלְו יש" שיש 3

 ןתידתלב | הָמַע ה ןיִלָכָאְר יָרְצַמלּו .ןוהיִדוחלּב
 םירוטה לעב |
 ףלמכנ | דימ ונס6 39 כטטנמ סיסס ל" ךקפז | לוק) וה | ןטס ךדיפו 6כ0 'סמכ 'כ .יככ  ךכסי (טכ) : סינקכ ילפ
 .סכסמכ 'כ . קפ6פיו (65) :יגכ .ךכסי סיסכ6 כ"6₪ ויפסכ | ךל שי סמכ סמכ ו6ם0 טכדפכ שיט יסז . ךקעז לוקל ךנמ
 כט: ספספ 5כס ספ . ּוהיִכ 55 6כיו ןמס קפפפיו ךדולו 6כס | וימ6נ ועכיפס םוכ!ס ם"פ סתומס 6כק ס)וכנס ל"פו ספט סמ
 םימכח יתכש ושר 02

 : 96 < סיפ5 ווקפטיו = )יע) כיתכדמ * : ס/6ר דקדק תפיפכ סדיק . סולט פלסס לע .ווחתשי'
 ךנחי םוהלא (עכ) :ךכל) סטקעמ סלווקתפס '
 ףסוי וכככ ךכ5 .דלמ 65  ןידע ו ךדכע 5 סיסנפ קמ לפס סנינס ונעמב סיטכס רססב . יצכ
 סימכ ךל פי פוס ןכיס עדוי מיפו יל סיס ק5 ו מפ ספמ ספ ך) שי טסט . וימחר ורמכנ יכ : סנינמנ
 9ע :סלוכ = ליפ :וגלכ םומט לט .ןכיט סמ 5 למס ?וגו בככו .עלכ ול לפס סמפ ספו ל"ס סלסע יל םי ל"
 :יינסנט פרג . ל ופכטס לכטס ,.ומסל רוככ סוספ רככ ..סומולס ןוכ .עפככט עלכ . וסופ5מ  רפ6 .םול5סו יחס ספ
 פלט -סיטמו . .דמל יכ6 יפמ  סופמ ,  סוס יכללו סוס יחס םסלו יספ , לסויכ סוענ סיספ .ןמענו = . פינס
 :וועסל | ולמקנ דומ .סמוס 'סמכ ססיטדכ  פומופס ןיכל דכוט דלסו . ומפוס ינפ .יתיפכ .סכו יספומ סל
 רסכ כמכמב (לג  סיסספ) ימכפ ןוטלכו סיקיז לם כמוכס לע (דע מ"כ) .סנשמ ןוסלכו וממססנ . ורמכ
 .ןממסמסכ :מוע לכ ףכד ןכ .ָּבַטְר סופו .ינפמ סיפמק .סיטמק ופמקנו .וממססכ ורמככ לוכסכ וכלוע סלקמכ
 : 3קיפפ (6מ סש) ןכו ספל .סיקיקס תיזמו (כי כויס) ןוכל לוקו ןמקפנ . קפאתיו (ל2) : ןוולקנו םמקנ וס

 / . םע שוריפ טע שוריפ =
 | ;םייקמירּב רַר ןייז טָציִה רד ראו זיִא סע םוראוו ןייז יא ₪ ןימינּב רֶרורְּב ןייז ןֶהעֶמנ טאְה רע נו
 ו לב ד ". : : . 5 ה צר דוד ד + 4 39 :ֶלאוְָג טאה רַע וא תיככל שקנו רוב ןייִז רצ = יל סָפְַָש רֶשָא קה ניחא הוה רמו ןוז סְרַעַש

 יא ןָמּוקַ זיא רע גוא הָטְש דג חֶרְִחַה אכיו ןנייוו  רניילק רָעייִא זיא רֶר בוא טנאְזנ טאָה רע נו

 ?חדו (אלו : טֶראָד טְנייויג טה רע גּוא ןיירא רמאק = םיִהלֶא רָמאַנ טֶנאָוְג ריִמ וצ טאָה ריִא סאָוו רָדּור

 רַע וא םיִנָפ ןייז ןשאוג טאָה רע וא אצנ ייִנָּפ טייל ףיִד לאָז טאג טְנאָזנ טאָה רע נּוא יכל
 = ךויא יז טאָה רֶע .נוא קפצתמ ןנְנאָנְג סורא זיא עָרֶדְנָא איִר אייִּב טֶּבייִרש ישר . ]וז ןיימ ןנילע

 ..םיג נאג טאה רע בוא פל ויש רפא ןטְלאַהְנ טאָה בקַעְו ֶניִנִה ןושל סאד ריִמ ןניִפִנ םיִטָבְ
 .ןָמאָה אוז נוא ורָל ול וישר (בל) :שיט םוצ טורֶּב טאָנ סאו ָּרְבַע תֶא :םיהלֶא ןנֶח שא ושע יש

 = איז .אוצ .נוא פדבל סו רדנוזאּב םיא אוצ ןאטְנ ,,לאָמְטְסְנעַד וא ענק ןייִ טְיִלַעָו טייִלָג טא
 5 איר אוצ וא סֶדָל ותֶא םיִלְכיאָה סיִרָצמו רעְדנוזאָּב ףַסּי םיִא טאָה סּרד ןעוונ םיִנ ָךאְנ ןיִמיִנְּב ד

 0 ּפאָה םיִא טיס ןסעְנִ ןּבאָה איז םאוָו םֶירְצִמ  רהטנ (לו : יִנְּב ףנְִי ןושל םעָר טיִמ טו
 . תא לכאל שיִרָצִַה ןולכוי אל יִכ רֶרְנוזאְב ןאָטְנ אייז = טֶליַאְג טאָה ףסוי :נוא ויִחֶא לא ייִסהַר



4 %% 

 " ץקמ גמ תשארב | "₪

 תא לבל םיִרָצמַה ןולְכּוי אל
 אוָה הבַעְותיִּכ םֶחְל םיִרְבַעַה
 רוכָּבה וינפל ובשיו * : םיִרָצִמל
 והמתיו ותרעצכ ריעצהו ותרַבְבִּ
 אש 0% :ּוהָעְרְילֶא שיא םישְנָאָה
 ברתו טהְלֶא ' ויִנָּפ תֶאַמ תאשמ
 שמח לכ תאשממ ןמיִנּב תאשמ
 .טי םוכפ גנ סעינפ ו) סיחספפ פ0שפ שו א"ל

 םיבשר שוריפ
 םירצמל חיה יוזכנו םואט . הבעות יכ (בל) : תוריפה
 ישנאו םחיניעב ויה םיזבנ יכ רהנה רבע ישנא םע לוכאל
 תבש םה [בהר] תאוליתארק ביתכדכ ויה חור יפנ םירצמ
 םהיניעב ויה םיזבמ .ןאצ העור לכ םירצמ תבעות יכ ןכז
 חבזנ ןה ביתכדכ . םהיניעב פואמ ויה ןאצה יכ םיעורה
 ץקושמה רבד ונולקסי אלו םהיניעל םירצמ הבעות תא
 ונתוא וזבי אלו ונרוצל םהיניעל הבזנ םואמו םירצמל
 לקסיו אצי אוצי ארג ןב יעמשב וניצמש ומכ ןויזב ךרד םינבאב ונלקוסל

 . והמתיו : ךכ םבישוהל פסוי הוצ . וינפל ובשיו (גל) : - םדוק הזיא ןיחבהל ןיאו םינש עבשב ודלונ םלוכ ירחש

 ל ירא לו
 .לכימל יִאְרְצִמ :ןילכ

 8 ירא אָמְִל י יִאְרְבִע סע
 ְ .ןילחב יִאְרְצִמִד אָריִעְב
 + ןיִלְבָא < יארבע "הל
 יהומדק. ּורָחְסִאְ גל
 - ארוע ּהָתּויִבְרּ אָּבַר
 . וחמתו התורה
 "מ הָרְבַחְל רַבְ איְִבְג
 = ןמ ןיקלח לַמְּת דל
 : ןוהימָדְה ל יַהומָדְ
 . ןימיִנבְד \ אקלח ינו

 . יקלחמ םירוטה -
 ופוסו כע5 ספסמ סתס ף6 ףסוי 6וסט סעידוסטל סמפש זפוסו
 = 1קריענכ ריטלסו . 'ספכ 'כ . ליעלסו (ג) : סידוסיכ ןוטמו ססמש
 .. ביפכדכ סלוכמ לודג וססט ליטל סיסמ ןימיככ סופט יונל ליענסו
 , 5טיו 'םמכ 'צ . ס6שמ : סנוכ תופטממ ו ס6טמ בכפו
 ! םכמ סיסש םכדמכ 6פיפדכ , םיקודעו .6וט תולשמ . ת6סמ
 / |" ןי6 יכ6| דמיכ וכטי םמ6 ספמ יכולפו יכולס .כמופו טיכגכ

 : ןוויב ךרד רפעב  לקיפו : דוד = לליק

 לכ לכתו ןכו , ותנתמ התברתנ הברתו ומכ . ברתו (דל)

 יישר

 5וס יוסנט לכד . אוה הבעות יכ (כל) : סימנפ
 : רכדל סעע ןקנ סולקנולו סיככעס סל לוכסל סורפמל
 ןכולמ .סכוקו עיכנכ סכפ .ותרכבכ רוכבה (נל)
 וכסס קמס ס6 ינכ ןולוכח .לכטי סדוקי יול ןועמש

 ט'ע שוריפ
 טְנעָקְג טיִנ ןּבאָה םיִרְצַמ איִד םּוראוָ הָיָה
 הָבְעִת יִּכ טורּב םירבע אי טיִמ םעְנייִא ןיִא ןסָש
 וצ טייקיריוו םּוא ןייא זיא סע םּוראו] סימל איה

 ףאָש | ןטלאה ןנעְלְּפ םיִרְצַמ יד ליי םִיִרְצִמ איד
 ןֶבאָה םידוהי איִד נוא טסניר ןצְנ ערי אוצ
 ותרָוכְבְּב רוכְּבַה רינפל ובשינ טל ל שיילפ ןפ ןפאש ןֶסַעְנג

 םיִא רַפ טצַעָנג יו ןְּבאָה אייז גוא תרי ריִעצַהְ
 רַטְסְגְנּי רד נּוא טייקמְלַא ןייז ךאְנ רַמְצלע רד
 טָּפאלְקְ טה רע ;טבייִרש יישר ,םייקנְנוי ןייז ּךאָב
 ןועמש ןבואר טנא טָאָה רע נוא רֶכַעָּב ןייז ןיא
 רעָמּומ ןייא ןופ נז ןולּובו רָכשָשְי הָדּוהְי יול
 בוא ףאָנ ןרובנ רעָיינ ךאָנ רֶרְסְּב ןצעו ףיז ןלאז
 ּךאָג ןַצעָו ךיז רֶריִרְּב עלא ןסייהג רע טאָה וזא

 מג וצ ןמוקנ זיא רע איוו ראו רֶטְלַע רז |
 ףיַא גוא רָטומ ןייק טיִנ טֶה רע טְנאְנ רע מאה

 ' פינס ןויכ סלוכ ןכו ססיפודלופ כדס וסכ סזס לדסכ
 955 כטו סט וכ ןיס ינסו ספ ול ןיס סז למק ןימינכל
 סע וקיפ . תודי שמח :פטמ . תאשמ (דנ)
 ,-שיו סילפסו סטנמו קנססו ףסוי סקסמו ויסס

 טיע שוריפ
 בשל ןצעז ךיז רע, לאו רַטּומ ןייק טיִנ ךוא ּבאָה
 ףיז ןֶּבאָה אייז נוא והר לֶא שיא םיִשְנֶאָה ּוהָמְתַ ךומ

 : ןרעְדְנַא םוצ רעְניַא ןנאַמ איִד טרעְדְנּוו ראפ
 ןגאְרְמְג טָה רע נא היל יִנפ תֶאַמ תאָשמ "אש (רל)
 ץסיגנ תַָשמ ברקו איז אוצ םיִא ראפ ןופ םיקְלַ

 טרעָמג ןראונ יש איז נוא חד שַמָח סֶלּוּכ תואָשַמִמ

 ףָייְּפ תונְממ עְרְעְייַו ןּופ ןיִמְנַּב ןופ קָלָמ סאד
 קֶלָח ןייא טאהְג טאָה רע טביירש יישר . םיקלח
 ביי ןיז טיִמ פסי גוא רֶדיִרְב עניי םיִמ ףיילג
 ןָכַעְגְג ףוא םיִש ןּבאָה םִירְּפִא טיִמ הָשַנִמ נוא
 ןֶבאָה .אייז - נא ,ומע רכש תש םיִקְלַ ךיז ןופ

 ֶּבייִרְש יישר . םיִצ טיִמ תרָביִש גּוא ןקנורטג
 סער ןופ רָּבֶא  .ןקְנורְמג ייז ןֶּבאָה גאָט םעְד ראְנ
 ָּב -- ראפ .םיא ןבאָה איז סאו ןא אמ
 6% נוא 3 "מ ןקנורסג טיִנ ייז ןֶבאָה רַעָהַא



 אָשַמַה ו - |
 ואיור .ואיתשו ןיקלח

 הָתִיַּב לע - -
 ינעוט תָי .ילמ רמי

 אָמְּ ארוביע אָיִרְ
 ישו .ןעפמל ןילכי יד
 םּופְּב . בג ףַסְכ
 יִדיִלּכ תי ב הנעומ
 יושִּת אָפְסַבְ אָריִַּ
 ארי .אנעומ םּופְּב
 דָבְת יהוניבז זס תי
 יִּד = ףסויד אַמְְַפּ
 רַהְנ אְרפִצ ג: 'לִלַמ
 ןונא ורטפתֶא אָיְרְבְ
 ןונא ד :- ןוהירְממ

 אָל אקר מק
 רַמָא .סויו .וקיחרא
 הָתיִּב לע אממ יל
 אָיִרְבְּג רַתָּב ףדר םּוק
 ןוחל רַמיִתְו ןּונקְּבְדַתְו
 אָשיִּב ןותמלש אמל

 םירוטה לעב = = ףלח
 סיס סח .דסיכ כשנ .ומסמ ק6 וכ ןיח ןימינכט יפספ 6

 : סיסודמו 5ו0 סושטמ
 . ריעה תא ואצי (ד) : : בקע

 קמרה -תישארב

 -צמידמז מע ורּכְשיו ותשיו תוחי
 אָלִמ למאל ותיּבלע רש א""תא דת דק 4 -

 לכא  םישנָאה - - תחתמא"יתַא
 יִָסָּכ .םישו תֶאְש ןּלְכויש רָשאָּ
 יעיִבָּנתֶאְו ותְחַתְמִא יִפָּב שיא
 - תחתְמְ יִפְּב םיִשִת ףַסָּבִה עיִבִ
 רַבְדּכ שעיוורבש ףַסַּכ תאומה
 רוא רַקְּבַה : :רָּבִּר :הֶשֶא ףסי
 :םהירמחוהמה וחלש םישְנאהְ
 וכיחרה אֶל ליעַה"תא ואְצִי םָח י
 םוק ותיבילע.רשִאְל למָא ףסויו
 ה ירחא ףדר

 העְרְּתְמְלְש הָמל םֶהָלַא תְרמָא
 . פלק קנפ ולפיו ופפיו את

 . ריעה תא ובסו ורבע ומכ

 םתנשה | םישנאו

 . חרק 'פ רסוזס 'ס * םינפפ כ סיזספ רוח רקככ

 םיבשר שוריפ
 דיאה . דוא רקבה (ג) ; המלתשנ . ךקעומ להא ןכשְמ תדובע
 ךילהא .ובימ הט ןכ+ . רבעשל .יניע  ורוא יכ אנואר ומכ
 ואצי ינואצי ינב ומכ , ריעח תא יתאצכ ןכו

 תהת

 : ינסמ

 יישר
 לוס לו קי וסט 6) וסולכמט סזמו (כ'כ) .

 ם'ע- .שוריפ

 רָשַא תֶא צו (א) + ןייוו ןייק ןקנּורטנ שיִנ ךוא מ
 פו ןאָמ םַעָר טַפאָשְנ רו נוא רפאל וב ל

 תא אמ ןגאָז רצ וזה ןייז רב ןרָאוְוָנ טֶצַעָזג א

 קע, איד לת רה תל לכ רשאָּב םיִשנָאָה תוחְּפְמַא

 ל וו יז לי איוו גרא 7 טיִמ ןנאמ איִד ָ

 4 .עיִבְג רבע ןיימ וא שמ תֶאְו בו . 1 :

 רבב סבל םַעְר נגא ןוטקח תה יש
 סניִרעְנעלק םַעְד ןופ לומ םעְד ן יא ו רטס

 ו 8

 . 4% 4 <ע% 2-0 ב ה .

 ל יל

 6 ןייז ןופ טל סא נא ד כ

 . ל ל ,%
 0 ושב "ג ל טל ע שב
 ו ל = ו

 ךולפ םוכ .:עיבג (כ) :וקש סויס ופוסו יי סחש
 ףיע שוהיפ

 נוא רנר רָשַא ףסיי רנדכ שפי ןאָט ןיירא ףוא ּוטְקְלאָז
 טאָה ּףַסּוי סו דייר איִד איוו ּוזַא ןאָטְנ טאָה רע
 זוא סע איוו איִרְפ רעד ןיִא דוא רקגה ₪: טַעְרִג

 איר .גוא םֶהיִרְמְִ הָמַה ּוהָלִש םיִשְנָָהְו ןראָווְנ גוטכיל

 ערעיו מיִמ ןראְָנ טקישנ עא ןנעַו ןעָנאמ
 ןמְנאְְג סורא ןֶנָעָז ייז רֶה תא ואני סה (ד) : ןֶלְזייַא

 .טייונ ןַעוְָנ טיָנ ןְנעְז ייז וקימרה אל שאָמְש רד -
 בוא סיִשָנאַה ירחא ףודר םּוק ּותיִב לע שאל רַמָא ףסוי

 .ןייו רָּביִא סאְוו ןאמ םַעָד אוצ טְנאָזְג טאָה סו
 < 5 פשה ןנאַמ איד ףאָנ גאי נוא ףוא אייטש זוה
 ו טל נא ןכייִרג יז טָסְלאְז וד גוא פיל תד
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 .ץקפ דמ תישארב 0

 אולַה ה : הבוט תחת
 וכ שחנישחנ אוהווב יִנדָאהַתשי
 םנשיו :  םתישע רשא םתערה

 אלַה ה + 8 לח
 / הב ץיֶנוּבְר יִתָשִּר ןיד
 | קדְבִמ אָקַדַּב אּוהְ
 |יִד ןותשָאְבַא הב
 , ו ןותדבע

 רשא הֶו

 חש = ליפ :הקאָהםיִרְבִדַהְ"תַא םהְלֶא רָּבדיו
 ינדא רָבדִי הל וירָא ורמאיו י
 ףירבעל הָליִלַח הֶלֶאַה םיִרָבַּּ
 ףַסכ ןמ "ב הוה רֶבְדַּכ תושעמ

 וניתחתמַא

 ִיאְו ןעַנְּכ ץרָאמ לא ּונְביִשָה
 ; בַהְז וא הלב ריִנֶא תיִּבִמ נג
 תמו הידבעמ ותא אצמְ רֶשֶאְפ
 : םידבעל יִגדָאַל הָיַהָנ ונחְנָא"ְגְ

 יִפְּ ונאָצִמ רשא

 םיבשר שוריפ
 יתומכ ומצע תארמ היהש רפול שי .וב שחני שחנ אוהו (ה)
 די לע םיניינע ערויכ םתיניעל

 םימכח יתפש
 ןיפו 5וס ךוכ5 סוכד טמסמ פ'כ עיכג יעופנ בוסכדפ קייד ב
 ,וטמנמה ןויכ לו 5וס ונפט וכמ6וט םכווקמ סיס 5 ךלוסד תוקס
 סטקס ל :כ'קו כקעי קיככ םתנ 5 וכ 5וס ףכוי לש יפדו וכ
 סוס רנדכ .סוסעמ ךנ ספולמ קוספכ 6כיו 'פכ לועכ ס'5רס
 ונופ יכ סק ןוט) סטס 6 לופו 50 ינפמ "יפו 5טסוק םגרח

 ט"ע שוריפ
 טָה םּוראוָו הָבּוט תָהִּפ הר סּתְמְלָש חֶסֶל ןְגאָז איז וצ
 הָקְשְי שא הז אלַח (ה) : םטּוג רֶפ זייָּב טֶלַאָצַב רי
 ןיימ סאּוָו רָכַעָּב רָד זיִא םאְד ראָוָו ראַפ וג יִעא
 רע וא יב שַחְנְי שַחְנ אה םיָא ןיא טקְניִרֶמ ראַה
 טָה ריָא סֶתיִשָע רָשַא סתירה ףושיוָּב םיִא טוכ טּומ

 טְכייִרְגנ טאָה רע גוא פל וע : טֶכעְלָש ןאָסג
 טעְרְג טה רע .גוא הלאה םיִָבְרִח תֶט היא בדי אוז
 ייִלָא ודָמִאַד (ן) ;דייִר עָנִזאְד איִר איוו 1זַא איז וצ
 םיִרָבְדַכ יִנּודָא רָבדִי חָמָל םיִא וצ טְנאִזָנ ןיִּבאָה ייז נוא
 איד איוו ּוזַא ןרייר ראָה ןייִכ לז םּוראוו הלא
 ןָטיִס רָפ הוה רָּבְדנ תושוט ףיְִנ הָלילָח רייר עָניִזאְר

 לה אָיִמְגְַ
 | למ אַמְל הל וראו ז
 | אָימְנְתַּ ינובר
 < ףרבעל סט  ןלאָה
 | אמָנְתַפָּ .דַבַעַמְלַ
 |יּד אָפְסַ אה ח : ןיִדַה
 םּופְּב אבא
 ל יִהונְביִתַא אננעומ
 - ןידוכאו ןמנכד אעראמ
 ָךְנוּבְר * תיִּבִמ :בּונְנ
 .ןיִנָמ אָבהְד וא אָפְסַכ

 : ;(בַהְרִ ןינמ וא ףסכה ,
 המ חַבְתְשְי יד ט
 ףַאְו תימו רבע

 אנחנא
 .רנינפל בותכש יפל ינממ ובנג ימ סוכה ידי לע שחני

 רמאיו

 :וב שחני םש ביתכ א ינומכ רשא שיא שחנָי שחנ יב םכח םישרפמ שיו ,םסקי

 ..ךידבעל הלילה | 0 חש ם'ניכדפ 12 ןילוקו כ
 :סס ךילכעל .םק .סוגרסו . ילכנ ןופל וכל .[פוק ןילומ
 ימגכ שי סככסו פז .סוטעמ ל רונילע יסי ס'נקס םסמ
 ויק סלטעפ דקפ סו ."וכ ףסכ ןה (ת) : סנטו סמ

 ט'ע שוריפ
 איר אי וזָא ןאָט אוצ ןופ טְבַעְנְק עָנייִד אוצ
 ניִתוְַמַע יִפְב ּגאָאַפ רָעַא ףַסכ ןה וחי : ָךאָז עָניואְר
 :ןופ לומ ןיִא ןֶנּופְג ןּבאָה רימ סאו טֶלַעָנ סאד ןונ
 יריִמ ןֶבאָה שָנָכ ץִרָאְפ ִיִלַא וניגישה קַעְז עָרעְזנוא
 יי ןעָנָּכ דֶנאַָל ןופ ריד אוצ ןרעק סוא טְכאַמְג
 רימ לע איוו נוא בָחַז וא ףַסכ .ףיִנודַא תב .בונְגָנ

 : דלא רָחֶא רָּבְליִז זוח סְניִראַה ןייד ןופ :ןֶנְבְנַ
 עָעיִד ןופ םַעָד איב תמי יבמ ותא אָצְמִי שא (מ)
 רע לאָז רָכַעָּב רד ןנּופנ ןרעונ טעו סאו טְכַעְָק
 ריִמ .נגא :םיִרָבַל ינודאל הָיְִנ וגְסִנִא פע טייִטְג ןְרַעְוו

 + טֶכַעָבְה ראפ ראַה ןייס וצ ןיינ ךוא ןִלַעְו



 ינובַרְל .יִנ אְַָָא
 | ל

 ףא רמאו * :ןידבעל
 אּוה ב ןוכיִמַגְתּּבְַעְּ
 יהי ּהָמַע חכתשי יד

 הת ןותְו ארבע ל
 ואיחואו .אי : ןיאָּב
 תי | רַבָג ּותיחואו
 וחַתְפּ - הָנעוט
 שלב בי + ּהנעומ בב
 אָריעזב ירש אָבַרְּ
 אָדיִלּ חַבהָשַאְ יצש
 : | ןמיגבד אָנתמְּב
 ןוהישּובל = ועזבו >
 ּהָרָמִַמ לע רב ומר
 לעול די : אָּתְרְקְל ּובָתְו
 תִיָבְל יא הָרּוְי

 קב לחה

 .ח ז סיתספ לוד ?פפיו א" ָּכ רע אּוהְו תמי

 ר שוריפ ןמת
 גהנמ :ןפו םיפתוש .םכלוכ ירהש ..אוה ןכ םכירבדכ (י)

 יישר

 החתע םג 6) : ר'נכ ןויונמ  ןלוכו . סלוקכ סילומ(סס
 ןכ סכיכנדכ מ קמפ ןידס ןמ וז ף6 . םכירבה5כ
 דיכ סכימג סס5מנט סרסע רכדב סינייס סכנומט סוס
 סינפל סכל .ספעס יכנס ל56 . סיטפסנ סלוכ ססמ דחק
 לודגב (בי) :דבפ :י) סוסו ותס 05מו רסס ןוזס םרופפ
 סמעיו (גי) : סוס ןקיס עדוי סיסס ופינכי 2 . לחה
 עויסל וככלוס לו ויס עוכז ילעכ . ורומח לע שיא
 ןועטל סז 5 סז

 ץקמ דמ תישארב

 8 םֶכיִרְבִרַכ התע"םּג רָמאו
 קהיותא אצִמי רשָאאוה
 - ורָהְמיו :םָיְנ ויהת םתאו
 וחתפיו הצרא ותחתמַא"תא שיא
 לודָגְּב ש שפחיו > :ןתחתמַא שיא

 תַחתְמַאְּב
 ומח"ילע שוא סמעיו םתלמש
 ייעה ּובֶשיו
 םָש ונדוע אּוהו וי ק הָתיִּב ליחֶאְ

 וקו ספיס : ןילופלטמ . הריעה ובושיו :

 . 40 אלר

 עילזה

 עיִבָגַה אָצִמיו הָלְּב ןט ןט
 ערקו -> + מי

 הָדּוהְי אבי די רוס |

 ולפיו

 ם'בל
 ודבל אוה אלא ץפח יניא לכא הז לע חז תוקלל םייהיס

 םימכה יתפש

 ומימ וס ןכ סכורכדכ רמפמש "ופ זמ : וול ופסרוס וכ לפונ
 סכינג ם5מנכ סרטע יכ עו ךודכעמ ות6 מו רס5 לע בב
 למל ןככ סיסיט סמ סוסו טנועכ .סווכ סנוכ סספ דקל 5
 ךידנטפ ןסח ₪מו כם6 סס ורמ6כ סמו סוכווח סכלככ :ככס
 05מו רספס ןכויכ ונפמו ןתוכולמ כוכמ מזוג ר"ע סוס םעו
 ןילו "וגו לוס ל סכולכדכ .לןליב 5ןס קמו ךודכעמ וקפ6
 :יסוס) כס ךלפוס ךכיפ) ןכ וכמ6 53 סס ורסש ןכ רכדס

 ספוס סלט 605 6וסט לכ כועס סרועס רמוס
 : ססל ןיפפמ סיסק , םש ונדוע (די) : סמסלמס ןינע) סד6 מכ סלטע :לש :םומוניִב כיעכ חלל ססיניעב סכועס

 טיע שוריפ

 טְנאָזְג טָה רעה נו איה כ סבי הת ג רָמאַ (ו)
 וצ רַעָהְג ּוזַא דייר עָרָעַייַא אי 1זא ךוא דנוצא
 סע טְנאָזִג איז וצ טאָה רע טּבאַרֶש יישר .,ןויצ
 יב טְניִפְנ ןַעָס זַא טְנאָז ריִא אוז וזַא טָכַעָר זיא
 ןעָמ טָמַעָנ הָביִנְגַא ןשטְנעַמ ןֶהעָצ ןופ םעְניא
 יא טיִמ לוו ָךיֶא ראָנ הסיִפִת ןיא ןהעצ עֶלַא
 םַעְר יב ותא אמי רש ןידה הָרושָמ םיִנְָל ןאמ
 ןייז לא רָמַע * ּחרַבַעַּב רֶד ונּופנְןְרִונ טעו
 ל רָא  נוא פיג יקח תא טכַעָנְקִא 0 2

 נוא הָצְרֶא והָחַתַמַא תֶא שיִא ּודיִדויַ ור א :

 טרַעְריִנג פאְרֶא ןֶּבאָה נוא טֶליַאְ פא
 טאָה רע נוא שפר בי) : ז אז ןויז ן

 טיע שוריפ
 טאָה ןֶסּורְג םַעְד אּייָּב הֶלִכ ןוטקבו לַחַה לוב טָבּוזְג
 סעניילק םַעָר איב נא ןעְכּוז אוצ ןָּבוהְג ןא רע
 ןֶסוטש טיִנ ףיז ןלאז אייז יִרכ טְנעְל רפ רע טאָה
 ויִא רֶכַעְּב רעְר ןָמעוְו אייִּב טֶסּוויִנ טאָה רע א
 ןעָנּופנ קי זיא רע וא ןיִמּב תחתְמַאָּ יִכְַה אָצְמַ
 יעקיו (גי) : ןימינב ןופ קאז םַעָר ןיא רַעָבַעְּב רֶר
 7 עָרְעייז ןֶסיִר אוצ ןֶּבאָה אייז נוא םָתולמֶט
 ןיילא טאָה ןאמ רָכיִלַמיִא נא ורימה לַע שיא סמי

 בא ָיִעָה ישב לזייא ןייז ףוא אשפ יד ןראלג א
 : ןיירא טאָמְש ןיא טרעקנ םוא ףיז ןֶּבאָה איז
 עניוז םימ הרה נוא ל הָתיִּב ויחֶאְו הָּוהְי אב (ךו)

 או תי ויפ ויה ם סעד ןיִא ןעמוקנ נעו רָרירְּ



 סוכס סקתכנגכ -

 : ו י : , % יש

 "למ דמ תישארב 1

 0% טל רמאיו 5 : הצְרֶא וינפל ולפיו
 5 רשא הוה תשינמה"החמ פסו
 שחנ"יכ .םתעדי אולה םתישע

 א =י---/

 :יִנמְכ רשא שיא שחני

 . כ רטש סד'קפ י) ס)ינמ . סק תכמ ₪מו ואנ סש איה

 רָבדנזהמ ינדאל" רנאניהמ הָרוהי
 "תא אצמ םיהלאה קדטְצְנְ"הַמּו
 יםנינראקםידבע וגה ליר בע ןוע
 ? ;וחיבְעיִבְגה אָצְמְנירָשַאסְנּונחנָא
 תאָז תושעמ יפ הליִלַה רמה זי
 וריב טעיבָגה אצִמנ רשאי

 | אלה ןותרבעי יד ידה
 וקָדָב ' ירא .ןוחעדי
 ָ :יִתְכי יד אָרְבִנ קָדְבִמ
 אָמ הָדּוהְ רמ או זט
 ללמְּג המ המ יִנוּבְרְל רמי

 רָמאיְו

 8 סדק ןמ יו המ
 אָבוח תי חַבְתָשא
 אנחנא אַה כ

 ףא | ינוברל \ ץדב
 .ַחַבְתִשִא יד ףא אנא
 רמָאְוזי : ּדיּב אָריִלּב
 אָּה רַבַעַמְלִמ ייל סח
 חהבתַשא יד . אָרְבנ

 'ארילכ אוה
 םיבשר שוריפ

 .ךודה םא לע לבב ךלמ דמע יכ וניצמש ומכ םסק םוסקל םירשה ךרד יכ .ונומכ רשא שיא (וט) : דבע יל היהי
 : ינוממ בנג ימ עדוי יננהו םסק םוסקל :

 םימכת יתפש
 8 סיסי .ודכ) 5וס ןודס כושמ סינפ) סכ) סעעפ ינ5 6

 ןודס תכופמ סונפ) קר ןודס ןמ וניפס 'וכו דכע פ פ"פפ לכ ב :
 ת6ס עדו) וכ ₪ ןכיכע כ'6ו וכ לחנמ ינלכ

 וכוק למס סוכל סוקפ כוק לב מ קסז וכל סונסל ססיסנ סוקמס תסמ

 | יישר
 (- הנו שחני שחנ יכ םתעדי אלה (וט)
 .םעדמ .תעדלו .םסנ) עדוו .ינומכ .כוממ םיס יכ ססמדי
 5: עיבגס- .סתכנג = ססס וכ 1  .סנוכו סרכסמו
 פנס .וטסלס ₪55 ונ5 סיעדוי . אצמ םיהלאה (זט)

 לכ ןכו .ק5 ןופ . קדטצנ חמו :
 וס ינפפ סנמוכ .סכיקו ןייק סוקמכ:ק'יפ ןקונ 5עקסכ וס לטפסמ 'כב רכדל 93 סוסו י'ד5 סדוסי קלהספ סכית

 הלל סד5 סכזגמ וכדויטנס סיטופס 05 םרזגמ
 כססוו (כו םלסק) ןונכ.לקיעס תויפוס ₪

 טע .שוריפ

 טאַה רע ןעוונ ןטראְד ךאַנ זיא רע נוא סם וש
 ןנעז איז גוא הנ ייל ולפנ טֶראָוְנ איז ףוא
 ףסוי סָהְל מאי וש : דֶרָע רֶד וצ םיִא ראפ ןְלאפְג
 שא הזה השומה הָמ אַז איז וצ טאָה ףסוי נוא
 טד ריִא סאו הֶשעַמַא רפ םאָר זיא םאָוְו סָתישש
 ראו רֶפ יִנְכ רָשֶא שיִא שָחָנָי שחנ יִּכ םֶתְַדָ אלה ןאָמְג

 ןעק ךיא איונ ןאַמָא וזָא זא טֶסּויִנ ךאד טה ריא
 ריא זַא דנאטש ראפ טימ נוא לָכַש םיִמ ןבּורֶּפ
 וא הָדּיהְי רמאינ (זט) : רָעְכַעְּב םעָר ּתְבְנננ טאָה
 0 ןלאו סאו יודל רמאג מ הָדּוהְי טנאזג טאָה רע
 ריִמ לאש םאוו רנד המ ראה ןיימ אוצ אז רי ג

 ה רע נוא תא .תושעמ יִל .הליִלַ .רָמאיו 9 .דנאַה |

 רכיטלוו 35: םכזנמ 'עבט5\ א קד5 .םלוזגמ קדעלנ ןונכ סקיטס :םויקוס .עכמסכ 055 .סכיתס  דוסי לס סנופסכ ;
 תדרפמ ןוקס .קנעפסמ סיססכ :ן"וכ וס .ךמס .ססלקתכ סכיקו .
 (| סכומ) . לכס קמזגמ -סיטכקכ םיוס לכתסמ (1 לסינד) כגסס ל

 (!ט ומס) ללוס סילעוי ךילומ 0 כויס) םלזנמ לכופסמ טבמ נסו (טכ סיעסי) . רמכ םרזגמ יכמע סוקס רמהשיו
 ט'ע .שוריפ

 טכעַרַ - הימָלאו םָאוו וא קֶדַטְצִנ הָמּו ןדייִר

 דג טאָה טאג ף ףירבש ;ןוע תא אָצַמ םיִהָלֶאַ ןכאַמ

 ןֶבאָה ייז טּביִבָש יישר . טָכְעְנְק עניי ןופ רני
 רַאָנ גידְלוש טינ ןנעו רימ זַא ןֶסייוו ריִמ טנא
 ףוא ןפאָרְטְש נא לא עטא ןופ יא אר
 םידבע ננה גידי ןֶּבאָה ריִמ .םאְוו דָניִז עֶרְָנוא

 פנ ראָה רעְנוא אוצ םֶכעְְק ןייז ןלעוו רִימ יודל
 ףוא רֶד .נּוא ורוב עיבגה אָצְמַנ רשֶא םג ּךי וא רימ ּונְהְנַא

 ןייז ןיא רַעָכָעָב רעד ןראווג ןנופנ ויט סע סאָו

 ו מ ראפ טאג



 ב

 4635 בלר ץיקמ דמ תישארב

 ד א ה! 06 ולע .םהאו דָבִע ילזחוהי אוה
 יהי אוה הדב ָךוְרַּב

 < קס ןותאו אדבע
 ם פס ג םכיבאילא םולשל = 1 ןינמג וש

 5 קיו ןיריטפטו . ה"כ םיפלא תוביתו ..'יס בע יל היהי . היצמא , והיקזהי . ו'סק ס ם 2

 : 'ג ןטיס א'מב המלש [

 םימכח יתפש יישר " ₪
 :: קו "וכ ינומכ מופ יכ סו עדו) סכל סיס 5ככפמ ס"פ6 סתכנג -: טס 9 ךלד .(ם* :סיממי) םכזגמ וממב ו

 : ץקמ תשרפ תלסח ץקמ תשרפ תלסח

 א ט"ע שוריפ טע שוריפ :
 -רָעְייַא אוצ םולש וצ ףוא םייג ריִא גוא םֶכיִָא א זיא סע סאוו ןאָמ רַעַר יריב עינגס אְָמִנ-רָשַא שיא
 : רָטאָפ יִל .הְָהְו איה דָנאַה ןיוז ןיא רֶכַעָּב רַעָ ןנופְנ ןראו
 םולָשָל ּולע םתַצְ טכעָנְקַא ריִמ ּוצ ןיי לאז רָעְי דב

 רי 30-נ 9500-29-00

 : ג ןמיס א םיכלמב ץקמ תרטפה

 תולע לעָיַו הוהְיתיִרַּב ןירְא ויִגְפל ו רמעַיו םלשּורי אובה םולח הנו המלש ץש
 תו םיִשָנ םיַתש הָנאבָּמ אי וידבעהלבל הֶתְשִמ שעיו "םימלש שעיו
 תאּוה השאה יִנָא יא יב תחאה הָשֶאַה רמתו : % ה נה הלל

 הפוקרב תמו : תב ונחנא"םיתש ית תב לנמא "רזא רצחו ונתנה תא
 ךְתְמִאו יִלצֶאַמ יִנּבְרתֶא חקתו הלילה ךותְב םקתו + וילע הבכש רשא הלל תא
 קיניהל רבב קא + קיח הָביִכְשַה תַמַה ּהָנְבתֶאְו הקיִחּב ּוהביִבשַפו ה

 ט'ע שוריפ
 םַעְר ןופ טָפאַהְג ףוא המלש יז טאָה זומלש זמ
 רַעָר זַא ןִהַעָזִג רע טאָה םלָה הנ אש |

 הָמְכִח ןַּבַעָנִג םיִא טאָה טאָנ זַא תַמָא זיא [
 טֶלַעָמְשִג ףיז טה וא םילָשּור ןייק ןַמּוקנ רֶע ז%
 ףוא טאָה נוא טאָנ ןופ תיִרְּבַה ןורָא םַד ראו

 ₪ נוא םיִמְלַש טֶכאַמְנ טאָה וא תולוע ט
 : טֶכַעָנְה עניי .עלא אוצ הָדָגעְס ןייא -
 תונזז ריו אייווצ מק ןֶנָ -לאָמְָנְר ה
 : םיִא רֶכ טֶלַעָטֶשְג יז ןֶּבאָא וא ָךְלָמ םעָד
 טעָּב ךיִא טנאָזְג הָשֶא ןייא טה חמה הָשַאָה רכא
 נּוא יא ןֶרעה וצ ךימ טָסְלאְז וד ראַה ןיימ ף
 ָךיִא נוא זוה ןייִא ןיִא רימ וצי "הֶשֶא עניזאְד א
 אַ ןמירד םעְד ןיא ןַעְטְנ זיא סע נוא ישיִלָשַה םּויַּב יה : זוה ןייה ןיא ריא טימ נוי בא |

 ויה םִעָד ןיִמ דֶנאַנאַּב רַאָנ ןָנעָנ ריִמ נּוא ןָנּוויג .ףוא הֶשָא עֶניִאָד יד ט

 לארשומ בכוכב
 שאת למה המלש +וגו תונוז םיִשָנ םיִתַש הָנאַבָּת זא)

 ישי = . = ד ב

 ביִדָבְל םעְד ןופ זיִא רַטּומ עָכְלעוו הָמְכַח שיִמ ןֶיוְואּב
 טָשָפ רֶד ּיִא תַמָאַּב . דניק ןטומ םעֶד ןופ עכְלעוו נוא דיק

 ןא טאָה דניק ןטוט סעד ןופ הָשֶא איִד זַא קּוסּפ םעָד ןופ
 ד ד : 2 5 .* קש .* % - ד .

 לּובְלְבַא טכאַמְג טאָה וא ָךְלָמ םעָד ראַפ ןָנעַמ אוצ ןֶּבהְג

 סאד ןַמּונְנ םּורָא ריא איַּב טאָה איז זַא הָשֶא עֶרֶדְנַא איִד
 סאְר סוש ןיִא טְנייִלְג ץירא ריִא םאָח גיא דניק עָניִדְּבעָל

 :ראָנ ויָא .הָנוְּכ ריִא . טקירד רעד טאָה איז סאו דָניק

 ביִָבְַא טאָה הָתְרָבַח איִר סא ראפ הנ תֶמחַמ
 טָשיִנ איז טאָה תַמָאַבּו .דניק טיטַא ןָבאָה ָךיִא לז דניק
 יא ָךְלְמ םָד רַפ :נוא דָנִ דָמעְרַפ ןייַא עָועָדאָה טֶלאְויב

 "ריִא שי דניק ןניְִבע םֶעָד ןופ הָשֶא איִד ןָנאָסְשְג יקאַמ
 .ןנאמש ראפ סאְר טאָה ךְלַמ רעד . דנאַה רעָד ףוא דניק

 ןופ :

 ומ אוצ ג
 רַעְרְמַעְרֶב ןייק ד וו

 --תאוס השאה ןָּב תמו :זוה םַעְד ןיא ןנעַז איוווצ ריִמ טֶרָעיינ זוה ןיִא זנוא טימ .ןדָנאַה ראָפ

 :םיִא טה נוא םיִא ףוא ןגעלנ זיִא איז ןעְר טֶכאָ אייַּב הָשָא רֶניְזאָד רֶד ןופ ןוז רד ןּב
 < -  מ ןַמונְנ אוצ טאָה איז נוא טֶפאַנ רֶד ןסיִמ ןיִא ןֶנאָטֶשְג ףוא איִזויא הלה ב 2

 "7 5 לשוט ריִא וא םיש ריא ןיא טגייִלג םיִא טָה איז וא ןַפאְלשִנ טאָה טֶסְנִר



 2 תרטפה ג

 ול --

 אה זהתיִמְ אל תמה 2 0 הלנת רָמא ה ווג היה האל -
 אר יכ למה ינפמ וארו ךלפה טפָש רַשֶא טָפְשּמַהתַא לעיל יעמשיו :ומא
 :אְרְְילָכִלע למ המלש הלמה יהיו :טפשִמ תושעל ובְרְקְּב םיקלא תַמְכָחיִּ

 טע שוריפ לאש בכוכ
 רקכב סּקֶאָו : םוש ןיימ ןיִא וטניילנ אי טאַה ןגז = תנע איר תְרַוַנ רָּביִא רע מאה רביד תונעפ רע ןופ
 סאוָו דָניִק סאְר יַחַה יִנְּב טְנאָז הָשֶא איר (תֶרסּוא תאמ

 איי :ןעוָנ זיא הָנַעַט רקע רַעָר לייוו ןיימ זיָא .גאְרְכ יא
 ותַמַה ּךְנְב :אָליִמְמו ריִא .ּויָא דְניִק עָנירְבַעָל סאָר וא דִיִא
 טנאָו איִד גוא (תרָמוא תאזו יטוט סאד דניק ןייָד זיא

 וז . +צצ* , . ד ן'* - .

 סאד גוא יִמּומ סאָד זיִא דְניִק ןייָד ןיינ \תַמַה נב יִּכ אל)

 רשע רעְר ןוא הָנְעְמ עֶסֶשְרָע איִר דא איב ןשוונ א

 ןָא אוצ איִרַפ רַב ןיא ןָנאָטְשְג ףוא ןִיְּב ָךיִא נוא

 שוט וא רעו ןהעונ ףךִא ּאָה ןוז ץייס ןניי
 איִרֶפ רֶד ןיִא םיִא אוצ ןְּבַעְגְג גנּוטכַא ָּךיִא באָה

 ןוז ןיימ ןזעווג טיִנ זיִא סע זא ןה עְזג ךיִא ּבאָה

 טֶח אל תַרַתַאָה הָשֶאָה רַמאּתַו י : ןנּוויִנ ּבאַה ָךיא סאו

  םִא ןיִא זיִא טאָנ ןופ הָמַכִח איר זַא ןַהעננ ןּבאָה ייו לוו יאָב כ "ָףלֶמ ער רפ טאָהְ אר

 טרעיינ וזא םינ זיא סע טגאוג השא עָרְרְנַא איה = פט - ריח לניב סאָה .ןייפ זיא ית .יִנָב אליס

 עַד וא וז ץי גוא טבל ור חן ן"ש = השלפ אי שי לע וש לה וש ב לא ה
 פאג מאָה עָניואָר איר נוא תִרפוא תאו רעַמוט = ; תמא םר-ןקע ללא באה ןריינש צ ןֶיהִנ יקאמ

 ויט רֶר זיא ןוז ןייד טרָעייַנ וזא טיִנ זיא םַע
 ֶּלֶמ םעְר ראפ טעְרג תונעמ איד אייז ןֶּבאָה לפה יִנָפל הנר רָניִרְּבַעְל רַעָד זיא ןוז ןיימ נוא
 גבעְל סאו רעַד ןוז ןיימ זיא פאר טנא עזה איר תְִמַיא תאו גאז ֶּלַמ רעד טאַה 2 רַמאְיַ
 וז ןייד טרעיינ זָא יג זיא סע אל טנא עָעִזאְ איִד :נוא תָסוא תאו רעָטוט רעַר ווא ןוז ןייד נוא
 ומַעָב ברק יל יחק גאז לָמ רֶד טאָה לפס רפי : רָנירְבַעְל רעד יא ןוז ןייִמ וא רָטוט רַעָד זיא
 למ ראו : ףְלמ םעָר רֶפ ררעווש ןייא כרב אייז ןְּבאָה דרעווש ןייָא ריִמ טגְנעְרְּב רָמולְּב רִמ
 [ טפלה יא טיִנ גוא םיִקְלַה יוווצ ףוא "דיק עָניריבַעְל סר טרייִנש ּוצ טאג ףלמ רֶד טאָה
 אָוו הָשֶא איד  םָאָזְג טאָה יס הנ רָשָא הפה רמאחו : עָנייַא ּוציטָפְלַעָה עְררְנַא איר נא עֶנייַא
 ונמתב ריא טציה רד ךיז טה םָע םּוראְו יס יי? ָךֶלֶכ םַעָר ּוצ רָיִבַעְ רַד ןעוְנ זיא ןוז ריא
 ומ וא דנוק עגירעבעְל סאָר .ריִא ביג ראָה ןיימ ףיר טעָּב ףיִא טנא איִז טאָה ןוז ריִא ףוא

 א רִכ טי ןייַז טיָנ זאְל ל סנ יל םנ טְנאָזְג טָה עָרְדְנִצ יִד נא תֶרְוא תא ןמייט טיִנ םיִא וטסְלאָ
 ג ריא טיג טגאזג טאַה  נוא טרָפְנעג "למ רד טָה רפא לפח יו : רניק סֶר טריינש וצ ריד טינ
 ;ףיז טאָה איז "טו < רָטּומ ןייַז זיא איז וא איה ןָטייַכ טיִָנ ריִא טֶלאָז ןָמייִט נוא דניק עְניִרָּבעְל
 ב טנא טאָה וא ןֶנְנאָנִנ סורא זיִא לוק תב ןייא ןנאָז םיִמָכַמ איִד נוא םיִא רָביִא טְמיִראַּב
 בעל ן אל ד דָנִק סד לאָז ןעָמ טְגאָזג טָה םאְוו א רטּומ ןייז יא איז מא איה תָמָא זיִא קס
 'ז ןֶּבאָה .טָּפטְַ טאָה 5 רֶד סאוו טֶּפָשָמ םעְר לארשי לָּב טרַעָהָנ ָּבאַָה לאל לָכ ועָמְשי

 1 לַאְלְשַ ל א 1-2 % המלָש .ַּלֶמ רֶ ןועונ יא המלש לה יהי : :טֶפֶשִמ ןאָט



. - - 

 הָדוהְו התל בדמו
 עְבְּב רמי <

 ינובר טי
 םירוטה לעב | ליאש

 סנ 'פונכו ףסוי ספ סמנס) וקז 'יגכ .סדוסי 06 ₪1%] (סי)
 + (י"םכעו) = םכלנ סילכר | סטלסלד סויפל םנל> =

 ספלט ומכסְרג .סוט ינ5 8 רמפש סוט ס"ס סדוסי 106 נז
 ודעוכ .סוכלמס סנס יל םלדמכ םכוד ז"פו ךכפ יג6 סנ ךיש

 וכ לפ6 כ"ס םולמ) ססל סיס ימ לע יל סכידקס ילוטכ ססינפ

 יישר
 (כ'כ) .ינדא ינזאב רבד . וילא שגיו (שי)

 . ךפא רחי לאו : ךינזלכ א ילכד ופנכי
 ומכ יכ : תוטק ב ויל רגדב דמל טפפ ןלקפ
 . ומוספ וסז ג ךנפכ יטועב ספ6 .כוטס ,הערפב
 סעלפ סקלפ ומכ .סעללכ וילַע תוקלל ךפופ ד ופכדמצ
 ס'ד , (ל'כ) סבכעב םס65 סניול לע סלט יפנקז "פע ה
 ףס .ספוע וניסו יפכמ סייקמ ונילו לזוג ו סערק ספ
 ךניע סול סכמלס ןוע סמימ סיס וז יכ\ . ןכ טס
 ךקופ גוכסס ינטינקס סל סערפל ךומכ יכ פ"ד ..וילע
 .וידבע תא לאש ינדא (פי) : (ל'כ) ךנודס סו 1
 לולפל ךל סוס סמל ח ווילע קלכ סלולעב סלסספ (ל'3
 טקכמ זמ ססס ונסוסס ו סוטקבמ ונייס ךסכ סל לג
 סיטולופס לכ)ו סוטוריפס ינט ךוכל ךכל 330 סערפפ סל סו
 ףכויל סעלס תגירס ןונע) סמדמ .סוספ 'וכו ונטונקס 08 5"

 ןדכע 5נ .רכדו ול למ
 סויק לו יסמ ודנכ סכוכ 5)ו ךלופ דכע ןולס וסקנפכ כס
 ס"פ5 סיכ ןוככס סכ ןיפט רזגט .סרוגס סמו רפש

 . וקסטכס .סייק 691 ככד סוטכ חיטכס סעלפס 5
 סע לע ףסויג סדוסי 255 ךלפ

 סירלפ יסומינכ כתכ לס

 , ס"ס
 סעלפ ?ע םטוכ ספ5

 . סווק 591 ךכמ דכע סוסו :ףלס

 סלונעכ ס)ספמ ו) רמו) סולכדס רוק ךכלד ןרסמו רכודס
 טיע שוריפ | 2

 וצ טְנֶהַעְנְג טאָח הָדְוהְי נוא היה וא שנ
 ָךיָא יד יג טְנאָנְג מאָה נוא רפאנ ףסוי =<

 ןויד ּואָל רנד דד אנ ידי ראה ןיימ יד שע
 ןלאָז רייר איִד נוא ךאַנַא ריִד ראפ ןידייב
 ראַה ןיימ ןופ ןֶרָעּוא איר ןיא .ינודצ יב ןיי

 רח עו ןמעָב ראפ דייר עָניִמ טסְלאְז אּוד רש
 םיִפַע ריר לע ףיִּפ 8 רָמולְּב טֶכַעָנְ ןיא ןֶראְצ ץיר ןָמיִלְנ טיָנ לאו סע נוא 8

 גוא ןייז זנב טיִנ ּוטְסְלאְז רובְּבְב א
 וד םּראונ הערפָכ דיל < ךיד ד

 א :

 4 "ב

 כ" 4 5 - 1 4 0
 - . ולו

 הדוהי :וילא שו ח
 | ו ונראה

 ָהֶפא רחי"ילאו ינרא יזָאְּב רב
 ינדמ * :העְרַפְּכ מכ יכ ףדבעב

 יכד6 וכ :
 יתו6 סתככמ יל סכיניטכ רמי 561 ךדיסו 620 'סמכ '2 . סי

 ל"סכסמ . , ליעד סופעטל כ"ג ךול5  ךכל וסגכסיט רפו6 טוסט 190 רק
 3 רכד6כ רכדס וסמו ינוד6 ינופכ רבד

 סמטכס ס'כמ סויק ל : :
 וכ סויקמ כוסו רזונ5 יפק וניח לכ6 "וכו וז יכו ססוע ןכל| םיטכמ

 :.ל"טכסמ
 : ךנודמ תו ךקוס גולכ5 ךפס רמו סלמ ךפס לקו למ ל

 2 ו הע -

 רק קש. 2 5
 לשל ל 0 .נ

2 

-- 

 לאש
 ם'בשר שוריפ

 יתארח ךלמכ התא ירה . הערפכ ךוטכ יכ .₪1י] (חי)
 התא . לאש ינדא (םי) : ךפא ןורחט

 : ויק6 ספ :לעי כטגסו ס5נפס סמ סספ יכ "פ .
 וכקשנש דפ)פ .ןכיסלדו  סכינפ) .סיספ6 ינספס סימל יל סנס

 . סעלפל ךופ> : .טעמ לכדל יכ6 ךוק5 ךינפ וכסשי 96 .סדוסי

 . םימכה יתפש
 ויס 551 ןונמ י'9 56 ףסוי סע סירכדפ ווס 5 אּהד א

 סע רכדל לכוי ךי5 כ"6ו יככע ןוכל ןיכמס ןיעדוו
 סומלי כפכ סדפס ךלמל דוככ :ןיסד ?'יע -. ל'ָקַו ומנעכ ףסוי
 סולכדמס ךכדכ ספכ ספסכו ךכ ןוטטכ 591 ב :ס'כ ..ןזוסכ ול
 תנוקג סעכפכ ךומכ | וכד ב : סעכו סמ) כ"ל0ד ךנמס סע
 ךונפ .תוגקכ יתכרלוסס ינוד6 יכ ול רמ%ם סמפ פוס סעט
 יכ-וכ "5 ךכל ךלמ סיס 62 ףסויו סינונמפו סטקכ לכ םקכלו
 5וסס רפול ןופ לכ5 . ךלמכ ינועכ ספפ כופה סערפל ךופכ
 פוס סככדסד סוקמ ו) ךומכס רחי כלו רפלמל סעט פנוקנ
 ןופ5 לכד) ול סוס 5 ךלמכ כוטה | 5וסס | ןויכק פנפונס
 סורכד ומע רכדמ סוסכ טרפ) כ 6) םרדפס 7 : פוסק
 "וכו ךסופ ופכד ס'מ | תוטק ותמ לכדמ סוספ קר סוכל
 ספ 6'ד פ'כ) סערפכ .סוספ ספל יכ ל'לסד .סטק וטרדמלו
 , סז "פלו סערפ) ספל סמוד תפזס קעלט רפולכ 'ןכ| סערפ
 פ'9 סעלפל ףסוו סמדמ 5וסכ ןויכ ךופכ סערפכ ל'פוס ססק
 5 ךופ וכ ךפ6 רמו 35 רמס ךוס כ'לד 6"5 ודכ) סו סעמו

 . | פל ו6ק סערפכ ךומכ כד 35 טז 'יפ יפו ה +
 יכסס 'ופ ן : 'וכו סוק) ךפוסס רעולכ סעלפכ ךומכ יכ ך
 סלוע .ונולו םועכמו דכע קויס סתלס  ךסופ ךולמס ירסס

 ןק ספ6 66 סווקפ וניפט סיכ ןולסמ סכ סיס
 5ל ןכו סויק )ו רכד סופט רזג ףסויפ ונינמ לל

 ךלמס ₪5 וס 300 סע ינפמו סערפ סע 19 סיס סמ סטקו
 סויקמ .ונולו רזוג וממע סערפ יכסכ ךלפ ןוסטכ סלות סתפ

 מ רמו )לוס ךופכ וכ ילק סז םוכופ יפל ?'יו ז
 ףסוי עדו 55 ילו ףסוו 19 לכוד ךמוס כ"5 ספל ל'קד ה

 ו לעו סונככ לעו סוככס ל )ופסל ךכד ןולד סוכמ ב :"ולו
 2 טע שוריפ

 | וה רָמולְּכ העְרפ איוו ּזָא ייִלְנ ריִמ אייִּב טְיִּב
 = טפיירש יישר . רובָּבִּב אלש ןרייִר טיִנ ןעָמ ראָט - ךלֶמַא ןנעקטנא גוא ךָלַמִמ איוו בושה טס
 ..טעונ ףוס ןייר היפ ומ ינ טָנאָוְג רע טאָה וא
 ָהיִא תעְרְצ שי ןרעוו ןנאְלֶשג טקעְ ד וש ןיינ
 שוא ריד אייִּב ןֶטְלאַה טֶסְליִוו אוד סאו םעָר
 -"ןחאנ ןנאָלָשנ וא הערפ איוו יז ןיִמְְכּב רב
 5 = - תֶאלאָ נא (םי) :טכאנ ןייא הֶָרָש עָבאָּב רֶטְלִע = דעמוא ןמְלאהְנ ראָנ טאַה דע לייונ תעְרָצ טימ

 "עני מוא טנעְרפנ טאה ראה ןיימ רפאל ויד = 2 2 5
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 .םכְלישיה רמאל ויִדְבַעְִתַא לַאָש
 .דשי יָנדא"לֶא רמאנ ו י:חַארא בא

 ויהאו מק
 ויִבְאְו ומאל ודַבְל אוה  רָתְויו תמ
 ףךירבעילַא רמאתו יט : ובהָא

 םינקז דלי ןלז בא ונְל

 הָמישאו ילא והְררוה
 רענה לָכּוידאְל ינדאזלַא רמאנו >>

 אֶל יִנוּבְרְל אָנְרַמִאו .בכ
 םיבשר שוריפ

 המישאו : ובכעל ךל אוה ןילוחו הנה ואיבהל וגל תמרג -

 תירכהל ץראה לשומל אוה יאנג עשפ וליפא . וילע יניע |

 " "7 % ו אי ב טיוב <, יויו 06 7
 : 0 0 א ו א ו ו

 ןמ תיִאָה  רַמיִמְל
 אָחֶא וא אָּבָא
 ינוברל | אָנְרַמִאו כ
 אָכַכ אָּבַא "אצל תיא
 רז ןיחְביִס רב
 רַאָּתֶשֶאְ תיִמ יִהּוחַאְ
 ָּמִאְל י יהודוחלב אּוה

- 

 : הל םיִחְ יָהּובָאְו וילע| שע
 רבע תְרַמַאו אכ
 שאו יתול יִהּותיִחַא

 .יהולע ינע | בועל
 קבשמל | .אָמיִלוע = לכי
 םירוטה לעב

 5 סמ5 לעו . 06 15 26 סכ טיס (טי) : ליסת6 ךכ 'מינכ
 זיסו סכס סרוסמכ '3 . דליו (כ) :ספמ ךככס .פדי יכ לס

 ייסד .יסלוכמל ליו יטפל כקפי .ונייסד .םיפ .םגכס .ול5כ | יכס ןשכ ןימינכל םינכ 055 יפכוכמ) דלוו .יע5פ יתגכס שוש יכ |

 לפויו : לכעו ספ ומייסד .סיקזמ דפלע סמ לכ 5 לסמס לפמ . סינקז .דכיו : סז 593 טז םויק) .סס) | ₪" יכ ןימיב |

 םימכח ותפש %
 י'סב = טקנ ספלו "לו -. ןותהכ 62 5 קוסמ5ס לעו םוכפס
 סס 5סד לכפופ טקנ כו ונקוק5 ויס5 יכגו ךסנ <סוי וכג

 ססוגופכ וכח סיס :סויד סופמ ל" .. ףסוימ .כסוי סונקז .ווס
 ןתמ לט ךכדד סיטקכמ | ונויס ךסנ " סומו ויס ןכ) ךנמכ

 ונס = סיכו-5| טקכמ סת וגסוקס ןכו ויעקב רוככ גוסִנָ
 יסנג סיס 6כפו5 ל35 . וגסוקל) ביטויט ידכ דוככ וכ .גוסנל
 0% : "וכו כ"פע6  ק"סד ןרתפו .'ונו ןקז 35 וכ םי וכוסכ סמל .ס)ונע סקיכס סדוסו סוס פדווו )ולוכ רמלכ 2)5 ים

 .רנניפ '5סו רפלנס ככמנט 535 יס ןוידעס "6 ףסוי 55
 ופכסכ :ביקכ ןקמ 'פכ 501 ע"פ םיסכמ סוס .סזכ סכר
 סנוסלב סדילונד
 ל0סמ 6ודסב
 ףסויט .ךו6 כס
 5 "עמ ןכ סטפ
 ןויכ ספכוס ינפמ 2 1 וניסס 0 רבפנס

 9"קו םע 5וסש םופיתס כק5 סעומכס סָקכ לכ 5 וכיפס ס'םמו 5 ןפיבוצ

 ט'ע שוריפ
 זיא סע בוא חַא וא בָא סֶכָל שיה ןגאָז וצ וזא טְכַעְנה

 רמו רְַורְּבַא רֶדֶא רָטאָפִא ךייא וצ ןדנאה רפ |
 אוצ לּוּבְלְּבַא טיִמ ןמּוקנ ּוטְסיִּב ןָא ביה ןא ןופ |
 טּפְראדַּב םאְד זָנּוא ּוטְסאָה .סאָוְו םּוראוָו זְנּוא

 רַטְכאָט ןייד ןֶמַעָנ טלאווְג ןעַר ןָאָה ריִמ ןנעְר
 ןמלב טֶלאּווג ןע טֶסאָה אּוד רֶרָא :בייווא ראפ | :

 : ןנעְו טֶסַעַר ןופ ּיימַא ראפ רֶמְסַעְְוש רעמוא =
 ןֶּבאָה ןמק םינּוקז דָלְיו ןקז בָא ּונָל ינודַא לא רמאננ (ב) |

 זא ראַה ןייִמ אוצ תַמָא אַז טֶראָפ ריִמ
 אָּּב טאָה רע :נּוא רַמאָפ הלא ןויא ןּבאַה דִמ | -

 ףוא ןראווג ןרוּבג םיִא זיא סאו דניק ןיילפא יי
 ןופ רעְּורְּב סרְנוק םעְד נא ה ויו רכלע ןיזפ =

2/4. 
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 יכוימ ן6כו םפס 1) סבו ויס .סונכ  סדוביכ 556. וכנו5 "60 וכמס

 וָּכ ףסד ןכ רמו .סיקרכומ .ונ5 ס'סככד 1) )6שס רפול .וננוכו מ"מ וכ סוס סמ דנסנס ןוחס למ ול

 סס> רעופ סיס ףסויכ ונוגע 521 ויגע וניכ סמוכסו 6 וסודוכוכ סככ 0

 יחס לט .ימכ 550  ססיִכְל לט לסטסכ סונט סדורוכס ןכ טרפ) וג6 ןיכול5 כ"ס כ'5 .ודימ לוט .כפכ
 סמ סולו 655  ןומונכ ₪5 = םוכס) | סס) סונכ ופככ

 יישר
 לכד ךממ :ומדמכ 5ל יי ינודס ל .רמסנו כ'סעסו
 כמ רכד יפומ סיס ספכיס ינפפ . תמ ויחאו (כ)
 ןסיכס במסי כ םייק סוספ ול כמומ 05 מס ויפמ
 גל דוע ול ןיפ ל סקס ופוסמ . ומאל ודבל : ולס
 לכ ו: ססכ | דוככ = גוסנל | ךוכ5 ףסוו סוס וקד ףסוול

 1 692 ףסו 'סינמ סדוכוכ

 6. סוסד 35  כ'ע5- ןכ

 לכ כח6  וספסיס
 ! טלס ומלמ ופוכיפ 1מ6) יססד ג"ר ל :

 | , 7 טיע שוריפ
 וחמ מּבייִרש ישר . ןֶּבְראָטשְנ זיִא רמּומ ןייָא

 ְךְנַא רֶר זָא גיל ןִנאָז טזומג רע טאַה ארומ

 ַהְג ארומ טָה רע םּוראָע ] ןָּבְראָטְשִנ זיא רַדורְּב

 ו רָמ .וצ םיִא טֶגְנָעְרִּב נא רע טעוו רָמאָט

 ָביְִּבְ רָביִא יא ולא רע נא ומָאְל ּדָבְל אוה

 ל םיִא טָה רָטאָפ ןייז וא וה יינָא רטומ ןייז
 גאז ּוטְסאָה יל ולא ּוהודירוה ףיִדבע לֶא רמאהו (אב)

 3 ריִמ ּוצ םיִא טֶרַעְריִנ טֶכַעָנְק עניי זָנּוא

 ! יא וא וי יש הָפיִשַאְו ריִמ וצ םיִא טְגְנעְּ

 לעוו ףיַא רמו םיִא ףוא ןִנוא עָנייִמ ןאט
 .ןֶּפאָה .יִנודָא לֶא דָמאנו (בכ) : ןקוק ןא %

 הא ['בוזעל 5 רָה לב .אל ראַה רעזנוא אוצ טֶנאָ
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 = ויבָאדתַא בֶזעו ויָּבָאדתֶא בעל יא

 = "סא ךיִלְבעְהלֶא רמאתו יי :תמָו
 אל םֶכתֶא ןטקה םֶכיִחֶא ריאל
 יִכ יהיו די + יִנָּפ תוארל ןפְסִת
 תא ול דָגְּו יִבָאָרְּדְבְעְלָאונִלְט
 ובש ּוניִבָא רָמאיִו יי :יִנדַא יִרְבד
 : לבא"טעמ ונלדורבש

 יובא תי יל סא
 תְרַמָאְו גב + תמו
 תוחי אֶל םא בעל
 ןוכִמע אָריַז ןוכּוחא
 ְּחְמְל ןּפסות אל
 דָּכ הָוְהְו דכ + יִפא

 אָּבִא בעל אָנקיִלְס
 ימָגתַפ תָי ּהָל אָּוחְ
 רַמָאו הכ : ינוּבְר
 אל ּונּובְז וכּות אָנּובָא
 : . אָרּוביע ריח
 לּוּכְ אל אָוְרַמַָאְו וכ
 אָנּוחַא תיא םֶא תַחיִמְל
 תוחנו אָנמִע אָריַ
 יזחמל לּוכנ אֶל יִרָא
 אָנּוחַאְ אָרְבַנ .יִפַא
 : אָנִמ יהותיל אָריִ
 אָּבַא ָּךָּנְבִע רַמָאְו זכ

 ןתָא אָנל
 םירוטה לעב

 ו סמסלמ ספס סמ ודכל כקפי רפויו ךדיסו 620 סמ .
 5 (נכ) : סמסנמל ומלפ ןיכס 620 ף5 ומפ םי6 קני

 לכּנ אֶל

| 7 

 רמאו וכ
 וניחַא שידדדפא תֶרָרָל

 קכּונ אְליִּכ וניו ונפא ןמקה
 ומקל וג יחאו שיאה ינפ תוארל
 יִבָא הרבע רָמאְיַו > :ּונָתֶא ּונניא
 דהרי םיִנָש יִכבִּתְעַדְיבְתַאוניִִא |

 ותא "ל תַדיִל ןיִרְת יִבָא ןותעדי

 םיבשר שוריפ
 : תומי . תמו ויבא תא בזעו (בכ) + וירד

 696 יכפ 56 דופ ו5כפ 600 יד 65 סס5 למפש דופ סוס ךלדכ 3 ןופיפות 65 ךדיפו 620 'סעכ 'כ .ינפ 1603 ןופיסופ
 יישר -

 וינס 05 כוועו ס5 . תמו ויבא תא בזעו (
 :סקפ ךלדכ מ ומ5 יכסט ךכדכ תומי קמ ונס טו

 שע שוריפ
 ייִבָא תֶא נשי רָמאָפ ןייז ןזאָל רָפ טיֶנ-ןאק גְנּוי .
 מג רעָמאָּפ ןייז ןואל ראָפ טעו רע זַא םּוראְ
 ןיִא ןֶּבְראטְש רע טעו רעָמאָמ אְרומ ריִמ ןֶבאָ
 גַעְוְו ןיא ָךוא וא לָחְר רַעָטּומ ןויַז םּוראו) געי
 וצ טָנאָזְג וטְסאָה יב לָא רֶמאַּ (גכו : בְראָמְש
 ןַעוו םֶכְַא ןוטקה םֶכיִמַא רַרְי אל סָא טָכעְנְק עניי זנ

 רַעָהָא ןֶרָריִנ טיִנ טעָט רֶרְורְּ 0 ָש
 ןרעָמ טיִנ רי טל תוארל ןופיסות אל יא ש
 ןַעוונ זיִא סַע נוא יח (דכ) : םינפ ןימ הע /
 אוצ ןָנְנאנג ףוא ןיִנעָנ רי מ יכע רבא טילע
 תֶא ול דָנננ רָטאָפ ןייִמ זיִא רֶע ₪ \ ו

 ןופ דייב איִר טְנאָזִג םיִמ ריס ןָּבאָה 8 7

 םימכח יתפש
 < ךול9 .סתקומ רמ5) לכ5- תמויק ומ6 סויסכ 56 1052 למול
 סנפ ספנ ל'6ד שקו (י") מ + ועסמ 5וס ר6טנפ רפול

 ט'ע שוריפ
 רַעָטאָּפ רֶזָנּוא טאָה יניֶא רַמאִיַו (חכ) : ראַה ןיימ

 . רדיו טייג | לָכוא םעְמ ול ורְבָש ונש זְנְוא אוצ טֶנאָזג
 סע לַעָסיִּבִא זְנּגא טפוק נּוא םיִרְצִמ ןייק.לאַמא
 אל םיִא אוצ טנג ריִמ ןֶּבאָה רפא כו :זייפָש
 ןוטקה ּוגיִהֶא שי סָא ןרָעְרִיִנ טיִנ ןָנאְק ריִמ תדר ל
 טעו רֶדְורְּב רעָטְסְנעְלק רַעָננּוא בוא ּינְִָיגמ
 לכ אל כ ןרערינ רי ןלעונ זנּוא טמ ןייז ףוא
 ריִמ םּוראונ ּונָּפַא נְנִא ןוטקח וני חֶא שיִאָה יִנָפ תי ארל

 רֶזנּוא זא ןאמ םַעְר ןופ םיִנָּפ סֶד ןהעָו טיִנ ןנאק

 עא טימ ןייז טיִנ טעו) רעָדּורְּב רָעָטְסְנִעָלְק
 = טָכַעְנְק ןייד טנא טאָה וגילא יִכָא ףרכ מא זב)
 - 0 אָב טסייוז ריא םֶּפְחְו ספ זנוא אוצ רָטאָפ ןיימ
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 שגיו רמ תישארב 4%

 אציו כ : יִתָשֶא יִל
> 99₪- 

 < םולקנוא
 םקפ כ :יתא יתאמ דחאה

 הֶויתֶאיסִּנ םָתְחְקְלּו ₪ + הָנְה"דִע ית לק לפש ויתיאר אלו ףרטףרפ ךא רפאו רב תיִרָמָאְו יִתָוְלִמ
 םתדרוהו ןוסא והָרְקְו ינפ םעמ |

 הּתַעְו:הְלאש הָעְרַּב יִתְביִשתַא
 יש + ןשפנב הְרּושק ושפנו ונתא ונניִא רעגהו יבא ךדְבעְלֶא יִבְּכ

 , תמו רענה ןיִאריִּכ ותוארַכ הָיָה *

%- 4 
 הרבע תבישתַא ךיִרְבַע ודירוהו

 בא

 םיבשר שוריפ
 ןיא יכ ותוארב ךכלו ויבא .ושפנב הרושק ושפת (ל)

 : תמו רענה

 שכה דע ּהָתְזח
 1 ו ולמו םכ
 נעשו ימָדְק ןמ ןיד
 1 ןותממו - "אחיס
 ְִשיִבְב = = יבש
 תיִמָּב ןעבו ל :לואָשְל
 יָּבא ףבַע תל
 אנָמְע יהותיִל אָמיִלּועְ
 ל אָביִבְה הש
 זכ יהיו אל + הָשפִנָ
 אמילוע תיל ירא יזח

9-5 % 
... .. 

 ב ּותחמ תמו | ש
 תי םירוטה לעב

 סשכ 'כ . ספרלוסו (עכ) : דוע.כוט) ופיסופ 55 ךלדס לככ
 כליל ס5וכ סנישש סלפכ ?םמ סנס יכ6 ₪5 ספדלוסו ךדישו ןיד

 ופמכ 'כ . סלוטק (0) : ךימ םככנ סט  ףסויש טמטסכו .םיכ5מ) דליל ס5כ 65 כקפי ךק םסנככ םיסו סדלו 56 וסיכס סטיחטל

 םומכח יתפש
 ינפמ 65: 5  ומע דרו .ווכ6 05 סג ילסט ווכ6 פכיועכ
 פוכוס סמל ק'עו .כקעי .ינפ לט סתמ לסכ ויכסס ךכדס תמלט
 סטקד 1 : ןוס6 ונ5כקי ןפ רמ5 כקעיו ויכ6 סכיזוע סדוסי
 סעככ יפכיט 96 ספדלוסו ןומונכ לוכטכ כופכ ןפכד י'ערל
 דכ6-יכ כוקכד ףסוו לוכטכ ןכ כסכ ןקמ 'פַב לועלו סנולס
 ודימוס ףסוי לוכטכ  רככ יסדוד ןרפפו סלופט לכ5 ינכ 5
 ןועמט 16 ףסוו 15 ?סכמ רפוי ןומונכ )ע כעטנמ סיס כמ) ?'קד ג"5 . וכו סוסטכ ןיטכפ 635 סופט סעלכ וקכוט
 יפכ ןקמ 'פכו סלופט סערכ ופכיכ 06 ספדרוסו כיקכדמ נ"לן . "וגו יתש6 9 סד)ו סונט 6כקכ  כוקכו ליפוס מ
 'ןכפט ופכו ס)ופט סערכ דכפו ומ6 לע ןיעומנ 9  ןיסי 52 ספעו ומ לע סקנקמ | יתויס כככ ק'סד ל'י סנולט ןוגיב
 גכ 6סד למל5 כ"ג .יפקט י"טר) )'גמ "לו ןע +: )'םרספ .סערכ .סרוט סוס 6)וממו סכוע 69כ יוכפ סט6 6לכ יולטס

 ט'ע-שוריפ |
 ריִמ טאָה ןיז אייווָצ ראָנ זא יש יל הָדָלָי סנש

 ויא יִּתָאס דָחְצֶה אצנ חכו :ןעְנּוויג לָחְר בייונ ןיימ
 קעווַא רִמ ןופ ףסוי ןַעָמ טְנייִמ םאָר רַעָניא
 טכארְטְג ריִמ ףיא באָה ףרוט ףורפ ₪ רפא ןנְנאָנְ

 ויִתיִאְר או טקּוצ ראפ םיִא טֶה העְר הָיִחַא טְרָעיַנ <
 דָנּוצַא וויָּב ןהַעָונ שיִנ םיִא ּבאָה ףיָא וא הָנָכ דע
 ראָנ ריש ןופ ןעָּביִלְּבִנ רַעָביִמ טיִנ ןיימ ריס וא
 ריִא נוא יִנָפ סנס הֶז תֶא סג ספת (טכ) ; ןיִמיִנְּב

 ות ריִמ ןופ ןמעָנ קעְוא ךוא םעַד ךאָנ טלי
 ןפעְרט םיִא טעְונ רעָמאָט אָרּומ ָףי ּבאָה זס
 ןָכאַמ ריִא טעו יבש תא סָפְִרַ געְוו ןיִא טוטא

 -ןא וב הלא יב טיִכ הג רעַטְלַע ןייט ןרדינ =
 8 0 6 נאג בקע טה יו טְבייִבש יישר +ןי'רט רָבַה |

 י'שר
 ופסכ .גסטקמ ןפטסט (ר'כ) . ןופא והרקו (טכ)
 יקטלע * "ונו *תביש תא םתדרוהו : סנכסס
 גלו ויס5 לעו ₪ ומ לע וב ססכפמ 1 יונס יל56 סוססכ
 7מ5 .סויכ וסמ ע ןססלטב י)ע .סמוד .סז םומי
 85 . תמו רענה ןיא יכ ותוארכ חיהו (6ל)

 ט'ע שוריפ
 יִמ ָךיִמ ךיִא טָסייִרָט ריִמ איב זיא ןיִמָיְנִּב זַא

 ! רַעָבָא רֶרּורּב ןייז ףוא נוא רֶטּומ ןייז ףוא םיִא
 מ אייַּב טעָע געָט ןיִא ןְּבְראַטַש צח טעו רֶע

 + ןָבראָטשַג ןָנעָז אייר עָלַא איוו ןייז ייל
 בע לָא יאכְכ דָנּוצַא נוא הָּפִמ (ל : גאָט ןייָא
 ַמ אוצ טכעְנְק ןויד אּוצ ןַמּוק לַעוו ָךיא א יִכּ
 יא ןימיְנְּב גנו רד נּוא יְּ ננְיִא רמחו רָטאָפ
 ןעָטאָפ ןיימ .נוא שב חָרשק שָפְִו זנוא טיִמ
 נב ןופ בייל םעַד ןָא טָפיִנקְנ ןָ וא בייל
 יז אל +ןייז פיִנ םיִא ןֶא ראְג ןאק רַע רַמּולְּ
 !) רע זַא דפח א יִּכ ותוודכ ןייז טעו סע נוא

 יה תש וא טיִמ אָר טֶשיִנ יא גְנּוי רד זַ הע
 .ןלעו) רידג ודיִידָו תורָצ ראָפ ןֶּבְראַטַש רע



 סולקנוא =

 ודב | אוב
 ברעמ הרבע ירא בל
 אָּבַא ןִמ אָמיִלּועב
 התא אל סא רַמיִמ
 אָבַאְ יִטָה יהא ו
 ןטכּו גל + אימי ל
 תּוחֶת ְָָּבַע ן ןעּב בַת
 יִנוּבְרְל אָדְבְע אָמיִלּוְ
 םע קש אָמיִלּוע
 ןיְָּכָא יִרָא דל :יַחְוחַ
 אָּבָא | תַול | קָפֶא
 ימע יִהְותיִל אַמיִלּוע
 יִּדּושיִבּב יִזִחַא אמל

 אקזזזםא

 הָאְרֶא ןפ *
 : יבא

 קפאתהל ל . : - תי חַבְתש
 ומ לכל אנפתַא

 םירוטה לעב |: יהולע .
 פק 6 0% 22 5סש לענ 235 סלופק 9916 .ךליפו 6
 סלוק ק ופלופס ינפמ כ"6 וכ סכוטקס וקכוס ינפמ וכ יכנס

 ישר

 םיפ\ . רענה תא ברע ךדבע יב (בג) :ופרנמ
 סלומ סט . קס ל6טמ לסוו כנתל סנל) מפ ספ
 'ככ פ ו קויסל קזס לטקכ יקכטקתנ מלו ןומכמ
 בד לכל .'וגו רדבע אג בשי :(נל) : סומלוט

 אלו צץ - קמקלמלו צ סלוכגל ןכממ סלועמ
 סיס ₪ . םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לופו

 תּויִסכ ו'סועכ 6וס .יכמ) יקפעחו )5 כ"ע 696 סימוס לכ :ך
 ק5- לסקט ךומ ע'6/ כלנתכ) ססע סדוס' ול -
 !'סוע טנוע | סג .כמו) ול ךכנוס ס"שמ כ"סוע טנועכ ןימל

 ט"ע שוריפ /
 םר יגיִבָא ףדְכע תביש תא ןְרֶרִיִנ ןכאמ םֶכעָבְק עָנא
 הָלאש ןוגיב טֶבַעְנְק ןייד רָטאָּפ רעְזנּוא ןופ רט
 אוד זַא נוא :ןיירא רָבְק ןיִא טייקרעורט טו
 זָא ןייִמ ךיִמ ךיֶא גיר םאָוו ןנערפ ןילעוו טסע
 םוראו רענק תא בע דני (בל רָביִרַּב עְנייִמ על

 דניִק םַעָד רפ ןעְוְונ בֶרַע ּבאָה טְכַעָנִק ןייד
 אל םָא ןְנאָז וצ וזָא רסאל רַעָמאָפ ןויִמ ןופ י - |

 ריד ּוצ ןנְנעְרְּב טיִנ םיִא לעוו ָףיִא זַא דלא

 רז :ףיא נּוא לע רד 06 ו עַל

 ו ָ שגיו המ דמ תישארב

 ןֶבַע יִּכ * : הֶלְאש וב וניִבָא ה
 ;אָליִבָא םעמ רענה"יתַא בֶרַע

 ןנווסד | סוי ןנוכט סלוע) סגו סויק וכ5
 ומ5ע

 - ןיימ אּוצ ןיִנידָניו יא לע םיִמיַה לָּכ .ִבָאְל

₪2 

 יתאטחו ָךיִלִא ּונָאיִבָא
 "יבשי התעו ל: : םיִמָיַהילָּ יִבָאְל

\.. 

 ינדאל דָבַע רענה תחת ףדבע אג
 יאזו ד: : ויַחָא"יםע לע רענהו
 יִתֶא ּונניִא רענהו יִבָאילֶא הלעא

 -תֶא אָצְמִי שא עְרֶב
 ףסוי לביידדאְלו * המ

 וילע | םיִבְצְגְה לכל
 ארקיו

 םיבשר שוריפ
 היהאו . יחא לכמ רתוי רבדמ ינא ךכל .
 דע יכ .דוע . קפאתהל ףסוי לוכי אלו 09

 םיומכח יתפש
 וכס ותט5 יל סדני סונכ ליע) ביקכדמ )"וו 6רקכ סלכונ ₪)
 לקועט פל יל .תדקויפס כ"כ יתט6 6יסו ו) סדלו סונס וכוריפ
 ףכוו י'עו לסכ לע 3כ6קמ סוס ס"טמ .לקכ 356 סוס ופכוד
 לע וכ ססנתמ יתויס ןימינכ רשנו ףסוו פמטכו ססנתמ סיס
 קמ ןפסנס ופימכ ילע סעוד סז תומי 061 ויחס לעו ומ5
 סיפוס נכ ךכ יתחעהו לזעכ י"טכופ 601 פ'ו ף-: דח6 סויכ
 סוס ןלככ .סדוסו 9סד )"יו תומלוע 'ככ 'ופ 6כסו כ"סועב
 יקלטמו רמול ול סיס ךכ כ"לו 2קעי סע ככדט סורכדס לפסמ

 כ'תו  כ"סועכ
 וגי6 ףסויל 6מ0 רכסד סוסמ ל"יו םועכוע ינט וודנכ

 סלק צ : ל'קו כ'סוע םנועב ןומפסמ כקעו יכג כ'ססמ

 םט'ע שוריפ
 לַעוו טְכַעְנִק ןייד וא ינודאל רבע רענה תחפ ףֶרְבַע אנ
 עַד רַָפ ראַה ןיימ וצ טֶכַעָנְק ןייא רפ ןיִציִז אד
 ןופ רָניִּונ יא ןיִּב ןֶכאַז עָלַא אוצ םּוראוו דניק
 ןייִנ ףוא זאָל גְנוי רַעְד וא ויִהֶא ₪ לע רעה םיִא
 לֶא הלא יא כ (דל) רֶדָירְּב עָגיִּביִא ַעָנייִז םימ
 < מ אוצ ןייג ףוא יא ןאק וזא אווו םּוראוָ יב
 : אר טשיִנ % גְנּוו רֶר ןעו] ית ּונָעִַא רַעְנַהְ רַָמאַָפ

 לע רַמאָט יִבָא תֶא אָצְמִי רשַא עֶרָב הגר ןּכ רימ טיִמ

 ךרבע יכ (בל)
 ויתחת רבע

 5 ה - :ןכיְִנ טעו סאו יב םעד ןיַא הע יא
 2 וא = ףסוי לוכָי אל (א) : רָמאָפ

 א טֶנאָקְג םינ



 : םחל ומיש רמאיו קפאתיו הלעמל בותכש ומכ -
 . וילע םיבצנה

1 
 - ילעמט שיא"לֶכ ואיצוה אלק
 -לאףסויעדותהּב ותא שיארמע
 " יִבָבְּב וקקהתַא ןתיו 5 + ּויָחֶא
 :הערפתיִּבעְמשיוסירצִמ ועמשיו
 ףסוי יִנָא ויָחֶאְדלֶא ףסוי מא *
 א ולבידזאלו יח יִבָא דועה
 ויִנָפַמ ּולָהְבְנ יִּכ ותא תונעל
 יל אָנישְנויַחֶא"לֶא ףסוי רמאיַוד

 ירא םֶכיחַאַוייִנָארְמאיַווש ניו
1" 

 משי םירְצְמ איִד טרעָחְג ןּבאָה ןייוננ םאְר נוא

 +1 סגיגה פופ ויתת וכי ₪ 8

 שגניו המ תישארב 170

 יד ןוכוחא ףסוי אָנִא רַמָאְוּוביִרְקּויִתַול ןעְכ

7 
 ו

 לָבְ ל וקיִפא ארְקּויָהוְלע
 | אל יולעמ שנָא
 \'עַחְיִתא דב ה =

 : יִהוַא תיל
 הל תי בַהְו ב
 .עָמְשּו = אָתיִכְבְּב
 ש "ו ץַמָעּו : םָיִרְצִמ
 רַמָאּו ג : העְרַפ תיִּב
 ףסוי אָנא יהוחאל ףסוי
 םיק אָּבַא ןעָּכ דעה |,
 יהא לכי אה

 םֶנְתַפ ּהָתָ אָבְתֶאל
 = זמ ּליהְבְתֶא יִרֶא
 רמִאַו ד + יִהומְדְ
 בירק יהוחַָאל -

 ןותנבז
 םתרכמ

 ם בשר שוריפ
 ובלב קפאתמ היהש ידי לע וישעמ לכ השוע היח חתע

 לכל
 דוע לוכי אלו וילע םיבצנה לכ ינפב

 םימכח יתפש

 כ"מ6 כתכ יכס סמקכמ) רוכנ 6ןס ס5 סרוכג וספ נ"ממ
 בתכמל לנו םומוטכ בפכ כ'ג ירס טומישל 5וס 51 סמסלמל
 סמל 'ולכ סכוכג) לק 'יפ וס סומישלו סמסלמכ ל"וו סכוכב
 לוכו 61 קוספס עמטמ 7 טומיס)ו סמחלמ) רובג ינ6
 4 וילע סוכלנס סעס לכ5 ןישוינפמ וימ5 ויסיט לוכס) ףסוי
 : ס5ומוס סמל כ'ל6ד  סחופוס) .סו5 ךכיפ) סעס לכ דגנ
 ךכעלנ סגו) ן'יטס קמפ ןמקכ עפטיו דוקנ) ו סיס כ36ד רך

 ט'ע שוריפ
 טָח רַע רֶמּולְּב םיא רפ ןנאטָשנ ןֶנָעֶז סאוָו עֶלַא
 איז זיִּב ןיראה אוצ ןטלאה ףוא טְנאָקְנ טי יז
 רעַד יז רע לאו אנ רֶר וא ןיינ קא ןלעוו
 טאָה רע נוא יינינ ראָנ . רַעְריִרְּב עָנייִז וצ ןנעק
 ןָשְמְנעָמ ַעָלַא םוא טיִצ ילעמ שיא לכ ושעת ןַפורְנ
 סע ותא שיִא דַמע אלו קּוסָּפ רֶד טֶנאָז . ריִמ פא ןופ
 תוְתְְּב םיִא טיִמ שְטנִעָמ ןייק ןעָנאַמְשנ טיִנ זיא
 ןנעק רעְד טְכאַמְג ףיז טאָה ףסוי זַא ייִָא ל ףסוי
 זַא טאג טיִנ טאָה רַע תֶמָמַמ רַדיִרְב עי וצ
 ןלעו) רַעְְיִרְּב עָביַ איוו ןחע ןלא םִיִרצִמ איר
 נוא יִכְבְּב ולוק תֶא ןפנ (ב) : םיִא רֶפ ןְרַעְט .שיובמ

 סרצמ מש יונ מ לוק ןייז ןּבַעָנִנ טאָה ףסוי

 םעָר ץִא ןֶראָוְנ טְרעָה רד ויש ד גוא זיפ תיב

 ןפ ילע םיבצנח לכ ואיצוה ויתרשמל ארקיו .
 ישנא . םירצמ ועמשיו (ב) :וטושפ רקיע ךכ

 : הערפ תיב .עמשיו כ"חאו .. ריעה

 יישר
 ויקלס ןיעמופו\ .וולפ סיבלנ = סוכ5מ ויסיס לוכסל לוכי
 לאב תיב עמשייו (כ) : ססל ועדוסכ ןיטייבסמ ק
 וש סז ןיפו . וסיכ ינכ\ וידבע רמולכ סמרפ לס וסיכ
 ס'דנטימ סדוסו םיכ .ללכטי םיכ ומכ פל5 רך םממ םיב
 .ושג (ד) :ספונס ינפמ . וינפמ ולהבנ (ג) : זטלכ
 קס .ויטכע רמס רומל סיגוסכ ספוס סלכ . ילא אנ

 ט'ע שוריפ
 טאָה ייִמָא לא ףסוי רָמאנ (ג + העְרפ ןופ דְניִזְג זוה
 ןיִּב ךיָא ףפיי ינא רַעְריִרְּב ענייז אוצ טנא פףַסוי
 ּולְבָי אל , ךאָנ ָטֶבַעְל יח יִבָא דעַה ףסוי

 טיִנ םיִא באה רַעְרְיִרְב עָניַז גוא ותוא תונעְל ייִחֶ

 רפ ןֶנעָז אייז םּוראו ייפ יהי ןרפִנע טנעקנ
 גוא ויָהָא לֶא ףסוי רטאי (ד) : ןֶראווְג ןקארש רֶד םוא
 ָףיא יל אנ ישנ רֶריִרְּב עָנייז וצ טנא טאָה ףסוי
 אייז ןֶהַעָזִג טאָה רע ריִמ וצ טְנהַעְנִנ ףייַא טעְּב

 טמעש ראפ ןנעָז איי לייונ רָעָטְנורַא ףיז ןירעק
 שיִמ יז אוצ ןֶפּורְנ אייז רע טאָה םּורָד ןֶראווְג
 אייז ןֶּבאָה שנו טַעָּבְג טיִמ וא ןושְל ךייונָא
 סֶתְרַכְמ רָשָא ֶכיִחַא ףַסִיי יִנָא מאיו םיא אוצ טנֶהַעְנְג

 דחְורְּב רי ןיִּב יא טְנאָזנ רע טָה הפרס יתוא
 ! םִִרְצִמ ןייק טפוק רפ ףיִמ טאָה ריִא סאו פַסּי

 . קפאתהל

 . תיבה



 :םיִד 2 ןח
 ןּוסְנתת אָל ןעְכּו ק

 ןוביניעב קי אֶל
 אָכְלַה יִתָי ןּונְז יא
 יי יִנחְלְש אָמָיְְל ירא
 ןנד ירא ו: ןוכימדק
 וגְּב אָנְפַּכ ןינש ןיּתְר
 ןינש שמח דועו אערא
 :אָרְצִה אָעְורז תיל יד
 ןוכימדק יי יי" ינחלשו \
 אָרָאש .ןוכל .הָאְוש

 םתְרַכִמ

 אַמָיְקְלּ אעְראְ
 הי -

 פ 6'פ סיפפ טיג את אב א ָּ אָבו של ןוכ

 םירוטה לעב
 . ליטקו (ו) : ולכמל ויכ6 לט וטפככ סלוטק וטפכ 60ש ,ך"ל ומ
 5ב 6 י6דו לילו ערז .ןללס ימי 52 דופ ךדישו 6כס 'סמכ "ג

 .שגיו המ תישארב

 .1התעו * : הָמיִרצמ יִתא םתְרַכִמ
 היִּכסֶכיִניִעְּב רחיזלַאו ובצעת"לש

 יתא
 הֶזחיּב ו + םכיִנָפל םיהלֶא יִנְהְקְש

 הועו ץֶראַה בֶרָקְּב בערה םיִתָנָש

 7 ה 18 7 רש 4 -ו

 47! ולר =

 הֶיִחַמְל רד

 :ריִצְמושירָסְריארָשַאינששמָח
 םֶביִנָּפְל םיהלָא ינחלשיוי
 .תוחה לו ץֶרָאָּב תיִראְש םֶכָל י

 = םושל ם

 םיבשר שוריפ
 :םכתבימל תאז לכ השע ה'בקה . ינחלש היחמל יב (ח)

 זכלקי וטלזיפכו .לינקו טכז .ותוכעי 65 י5דו .יכ סיפקו שיכס ןי6 למ6 כמ6 כ'פ ופוכטי 62 ריקו עכז סוקמס םריזג 9טבכ
 סי .63 9ו6) ופו6 .פכוכס סמפ ונדיכט סמ לכ6כם כטומ וכמ עוכ ב 5 ןפכ

 יישר
 ססל סללו .סינוגססו סכל ןופלכ טס 5כק סימלכנ
 סכל פויס . היחמל :(ס) : (כ"כ) לוסמ סוספ ש
 ינטמ ולככע . בערה םיתנש הז יכ 0) : סיס

 6 למקו .םילמ כמ6 כ"ט רופקנש דע

 םימכח יתפש
 י'סר) ל"גמ פ'פו ש : )'טרסמ . (פיככ ומכ םיכמ רמו)
 סופמ 5ממ וטג סס) רמו סיס | "ס)ופס סס) סלרסד סוסמ
 י'םרד ל'ו1 .וטנ סס5 מופ סיס .כוק5) סוגוסנ ספו6 סלככ
 ןוט) כופכדמ 605 55 וככק כוקכ 6)ו ומג כיפכדמ קויד

 פינוסנ סקו6 ספרס ל"נמ 5 . סנומכ סס) ספסט 636 וכ כוכק 2 כ טגו) ןוכוכ5 ויס סמלו סנולק סעגס עמסמ סטנס
 םכסט סושמ 536 וגו וטג .סס) .ס'פ .מכוד <

 טיע שוריפ
 טיִנ טֶלאָז רוָא ונצַעְת לא  דנּוצָא וא .הָּפַמ ה
 רַפ םיִנ לאָז םָע נוא כיב רח לצו ןייז גירעורט
 ריִא םוָו חה יִתְוא סֶּפרִַמ יִּכ ןגוא רעו ןיִא ןיִסיִר
 טיִנ טֶלאז ריִא רָמּולְּכ טֶפוק רַפ רַעָהַא ךיִמ טאָק
 יִנְחְלש המ יִּכ ירְדְנַא סע ףוא םֶנייִא יז זָנורְּכ

 רַעָהַא טקיִשֶנ ףיִמ טָה טאָג םוראָט םֶכיִנְפָל יהל
 ה יִּכ ו : רעטיפטא רַפ ןייז יא ראַפ לאָז יא
 טֶשְרֶע זיא סע / םּוראו) ץֶרָמק ברב געְִה סא
 רֶנְנּוה ןופ ןךאי איד ןופ ראָי אייִוָוצ ןֶיְנאַנְנ קוו

 ראי םָניִפ ןייז אנ טעו םָע נוא 5 יִנָש שָמָח דש
 ןייק ןייז טיִנ טעָמ סע,םאְוו ריצקו שירס ןיִא רשו

 ָךיִמ טָה ֶכיִנְפְל םיִהְלֶא יִנחְלְשה () :טוָנש נוא ר
 ץֶרָמָּב תיִרָאָש סֶכִל םּושָל מ טָקישַנ יא רפ רַעָהַא טא

 דנאָל יא גנב רַעָּבִיִא ןייַש ףייַא ןאָמ אמ
 רעְר ָךייַא לאָז יא .גגא הָלְּג הֶמיַלְפְל םֶכָל תויַממ

 ריִמ ךְרּוד רֶמלְּ גְנּוניִרְטְגַא ןיִסּורְג ןייא וצ ץ
 עמ ןניִרָסְנַא טֶלָז נוא א סע וצ ןֶבאָה ראש

: 

 סיגוסנש ספו6 ס5כ יש 6מ)טכ ל"מ) 6נ כ'6ד כןסמ 5וןסט סס) ס

 לארשי ילשמ
 נה יִתוא םֶּתְרַכִמ יִּכ םֶכיִניִעְב רַחָי לַאְו ּובְצְעִת לא הַָעְו

 פנאוג םֶה ףס - בינל םיִהְלא יִנַח בלש הי מ יּכ

 לא סע נוא ןרָערפ טי יא טלאז דְנּוצַא רַריִַּב איָד ּוצ
 רַפ רעָהַא ָךיִמ םאַה ריא סאָוו גיִסאָרד ראפ ןץייז םינ דייא

 גְנודשָנ רעְר ןייא ןופ טקיָשִנ ךימ טאָה טאָנ םּוראוו טפוק
 אה רָש .רָמרָנ ןייַא לֶשַמֶא תֶא סַע ךיוא ראָפ ּוצ :ןנְוְ

 םֶכאַמְנ םיִא ףוא ךיָז טאָה סע גוא ןיימש ןרעייס ןייַא םאַהְנ
 עֶסּורְנ טיִמ ןיִטְלאַהְנ הָצָע ןייא רש רֶד ךז טאָה . ץירקא
 שק עמ בוא . תובוט םיִּנָבָא ןטעָּבְרַא םאָוְו תוכאָלמ לַעַּב

 4 סֶנאְָנ םיִא אוצ אייז ןְבאָה ןֶמְכעְר ראָּפ ןייסש םעָד
 0 ןֶיִילְב ץירק רד ל טעוו .ןָמְבעְר ראפ םיִא שעוו ןעמ

 טה נא םָכָחֶא הָכאָלִמ לעּב סורג ןייָא ןֶמּוקַנ זיא סע יב
 ןייסש רד - ןָבְנ הצע ןייַא .ריד לע ָךיִא רָש םוצ טְנאָ

 ָךאָנ שעוו רע ראָנ ןייָמָש רדעייטַא ךוא דנוצָא ךאָנ יא

 תירוצ עָייש ןצירק .םיִא ףוא לע יא וא ןֶרעוו :רֶרשיַמ

 זעָניש יד ןצירק וא לוו ךיַא גּוא ןָמּולַּב ירעיט שיִמ
 תֶכאְלַמ :בייה :ןֶא .ןיימ דַא סו טָסְלאָז גּוא . ךיא ןָמאַנ
 ד טעו ץירק םעָד ןופ םּוראוָו .ץירק סעָר ןופ ןייז שעוו
 < עמ מב איר ןופ ןימארמש ןסייז .איד ןיִא משב קעווא

 . הָמידְכ .ךאָנ גוא | ₪ שמ ךא) די שעו) ןוזָכְת דָר נוא

 ל \

.4% 7 + 

27 

- 
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 ח התעו "של : הָקדְּג הטילפל םבָק
 יִּכ הָנַה יתא םָתְתְלְש םתאְיאל

 הערפל באל ינמישיו םי
 יִלָבְּב לשמו ותיִּבילְכְל ןודָאְלו
 הלאה

 ורהמ 5 : םירצמ ץרא
 ָךְנְּב רמָא הָּכ ויֶלֶא םָתְרַמַאְויִבִא
 =-לָכְל ןודָאְל םיִהְלֶא יִנְמַש ףסוי
 : תמעתההקַא ילֶא הָרְר םיָרְצִמ
 ו תי ןשג 0 ָּתְבְשיו י

 םיבשר שוריפ
 : םיהלאה אלא . םיהלאה יכ (ח)

2% 
 4 ו ל

 ב צ

 אָבְלַה ית ותל
 ל טד ןמ ןהלא
 תערפל .אבַאל יניושו
 -הָתיִב שנא לכלול
 אעְרַא לָכְּב .טילשו
 ותוא ט : םִיָרְצַמְד
 ןורמיִתְואָּבַא תל וקו
 הרב רַמָא כ הל
 ןוברל יי יי .יניש .ףסוי
 ייתָול תוח םיִרצִמ לָכְ
 תיקח י בָכעִתִ אל
 יַהְתּו ןשגך \ אעְרְּב
 נבו תא יל בירק
 ךְרותו ךעַת כ ינו
 ןוזאו אי : ךל י לכו

 יש יא ןפ ףש יתְלַּכְלִכְ
 שטח | 7%

 "%- םירוטה לעב
 פדל ןדישו| 520 'סמפ 'כ .סדל (ע) : ליקו עלו 6

 לא ולעת

 יישר

 . רענטיטפב .סו5) ןולטפל\ רכס , באל (ק) : כפרס
 לארשי ילשמ

 ] טיִמ תורוצ איִד ןַציִרְק םוא לעוו יא 8 . הָלעַמ ןייא
 ןופ הָריִכְמ איִד ןעְווג זיא גְנאָג םָניגייַא םַעָד ףוא . ןָמּולב

 טפוק ראפ םיא טאָה ןעָמ סאו םעָד ךרוד םּוראְוְו ףפוי
 1 - . ד ִצ ד ד 0 ד

 רֶדְניִק עָנייַז טיִמ בקע זָא הָּביִפ איר ץֶיְנ זיא  םָירְצִמ ןייק
 ריִא םֶגאָזִג איז ףסוי טאָה סאד םירצמ ןייק ןָמּוק לא
 רעָהַא טָפּוק ראפ ְךיִמ םאָה ריִא סאוָו ןרעורמ םיִנ לא
 ריִא . ָךייַא ןֶרְעָנ רעד אוצ טקיִשג ךיִמ טאָה טאָנ םּוראוו

 ןופ ןעונג טֶראָפ זיא ןפוק ראפ סאְר וַא ןַטְכאְרְמ טיג שָלאָז

 + ןוקיפ ןייַא ןֶראָעְנ רֶכָא זי ָךאָנ רֶד ןירקֶהא הָליִחְּת דָד
 ןייַא ףוא ףסוי םיִמ וו תָלָחִּ זיא יִרָשִיַנ םיִשָעַמ איִד וגה
 ןופ רֶד זיא שֶריִפָג טאָנ טאָה ךאָנ רֶדראָנ ןָפוא ןמְכעָלש
 םֶנאָזְג ךאָנ איז אּוצ ףסוי סאָה םּורֶד הכוט ןייָא ןיִראוונ

 טקישג ְּךיִמ .טאָה ריִא םיִנ תָנָה יִתוא םֶתְחַלָש םָּתַא אלו
 רֶד ןופ 1ַא .םייָטָש ראָפ נוא םוועָז רָביִלְמיִא םּוראו] רַעָהַא

 םּורָא הָבּומ ןייא לאָז סע זַא טֶריִפְג זָא טאָג פאה הָליַחּת
 אייַּב רָבָא ןּורָסַחַא זיִא סע זַא שָנייִמְנ טאָה ריִא ראָג ןמוק

 : הָלָעַס ןייא ןָא תַלְחְּת ןיפ שנ ויִא טאָנ
 ודיגיו

 8 ריִמ וצ טֶנְהאָנ ןייז טֶסַעְוְנ אוד

 פל (אי) : טְסאָה וד ל ץֶלֶָא טיִמ נוא רֶדְניִר עניי נוא ףאָש עיר טיִמ וא ל רפא לה סא
 או ףְלְקיִנייַא עָנייִד טיִמ וא ןיז עניי טיִמ וד יניב יִנְכּ התא

 3 לסלי ןכפ . רבא לא .ולעו (פ) : (ןסכטלפ
 טע שוריפ

 וָא טֶלאָז דָנּוצַא נּוא הו (ח) :רָנְנּוה םִעָר ןופ ד
 ןימ טַה ריִא טיָב א הָנַה יִתַא םֶפְחַלָש סָּפַא אל ןסיִוו

 ערפל באל ינמישנ טאג ראָנ םיִהָלֶאָה יִּכ טקיָשג רַעָחַא

 יב רָבַח ןייא אוצ ָךיִמ טְכאַמְנ טאָה רע ;נּוא
 וז רַעָּבִיִא ראַה ןויא וצ נא ותיִּב לכל ןודָטְלי הערפ
 מלו ןייַא .נוא םירצִמ ץֶרֶא לָכְנ לשומו דָניִזָנ זוה
 ולו ורתפ (מ) : םָירְצִמ דנאל ןצנאג םער רבא
 ָףמִאא רעָטאָפ ןייָמ וצ ףוא טייִנ נוא לייא יבָא
 ני נב מא חכ ןנאָז םיִא וצ טֶלא יא .נוא ייל
 ל ןודָאְל םיִהְלֶא יִנמָש ףסוי ןוז ןייד טְגאָזְנ טאָה וזַא
 עָּביִא ראַהָא ראָּפ טכאַמְנ ךיִמ טאָה טאג יב
 ומ וצ רַעְרְיִנ יל חדר םִיַרְצִמ רָנאל ןָצְנאַג םִעָד
 ַנ ךיד טסְלאְ נוא רוט לא סָיִרְצַמ ןייק רַעָהַא
 סע אור נוא ןָשיג ץֶרָאְּב ְכַשיְו (י :ןטראר ןֶמאָז
 א יל בורק תיִיַחו ןשוג דנאל םעְד ןיִא ןַצעְּב ךיד



 סולקנוא |

 שנָאְו תא .ןָבְסַמְתִת
 : כ יד לבו ףִַּב
 ןח .ןוכינע אמו
 ירא ןימְנב יחֶא יעעמ
 לֶלַמְמ אנא ןוכְנָשילב
 ןווחתו ני + .ןוכמע
 ירק לָּכ תי אָּבְַ
 יד .לָּכ תי םיִָצמְּב
 ןּותַחַתְו ןוחותו ןּותיזח

 : אָקְהְה אָבַא
 יִראּוצ לָע / לפִנו די

 אָכְּו יהוחא ןיִמְיִנְבְד
0 

 םירוטה לעב
 לוקטס ךפ כמו .סנסיג) דכיסכ כ" :יכג סינכמ 06 סככפמ |
 לס ךדילו 6כ0 'סמכ '> . םכות ןפ (י) : סנסינ דנכ תוגש"
 ךדמל>  סמוג שיכ?פ  סיעלקו ס"עז םכות ןפ סנט כס
 56 וסז| סיעלק סיעלק םיסעכ !קכומ טכדמס םיככ ןטיס לכ
 כקעפ ףסוי למ6 כ! ךדופלמ טלות ןפ ס"כַכ סנש 06
 יכ סלותמ .שכופ ןפ ןכ63 ספוק תכ5> 66 ןאכ) 6כתט בוש
 'פינכ .  םו6וכ סכיניפ (כי) + .בעכס ינפמ סט דומ5) לכומ 9
 סנגעכ "ינכ| . סכי96 לָכְדְמִס יפ | יל ; סימס סכ5 יתיפכס

 יישר
 ןוסל ןקסמספ למלד .  שרות ןפ (לי) + סוטלסס לכמ
 . תואר םבכיניע הנהו כי := ריפטפו: ת פירש
 ופ .יכ .דועו . סככ .לוסמ ינ5ס- סֶכיִחְפ ינְֶסו ידוככב
 יהא יניעו : (ר'כּב) סדוקס ןוכל5  סכינ6 לנדמס
 ספכפ למול דסי סלוק 5 סוטס זי סכיעע) , ןימינב
 יתכיכמכ סיס 65 ירסמ יחל א ןיונינב לע ססְנ יל ןיפמ

 ב

 | כ שגיו המ תישארב = |

 בעְרינש שמח דועדיּכ םש ְִתֶא
 -רָשאילכו ךתיבו התא שָרְוְתְרּפ
 יניעו תואר כ 3 :'ךל

 :םכילא רָבדְמהיִפ"יִּכ ןימינב יִחֶא
 .יובָּכלָּכ-תֶא יִּבָאְל םֶתְדַגהְו

 םתיאר רשָאהלָּכ תֶאְו םִיִרְצַמְּב
 :הָנה יִבָא"תֶאםִתְדִרוהְופֶתְרַהִמ
 ָהְבו ויִחָפְרִמְיִנב יראוצילע לפיו ד

 ןמינבו . סט סניגפ ןמינכ 615 לפ לפיו וע סניגפ סכיניפ סנפו א ₪ סלי ינכ יל ו. י יניפ ,
 םיבשר שוריפ

 "מכ . ןובער י'ע ץראה ןמ שהגתת , שרות ןפ (אי)
 . שרות רמאי שרי תרזגמ . רהמ םתדבאהו םתשרוהו

 . םכילא רבדמה יפ יכ (בי) : וב שקות רמאי שקי ןמ
 תרושב . וטושפ רקיע יפל , ץילמ ידי לע התע רעו
 לרהש םירחאמ םתעמשש העומש יפמ אל יבאל ורמאתש
 םכילא רבדמ ףסוי ינא יכ םיריכמו םיאור םכיניעב םתא

 רשא לכ תאו םירצמב ידובכ לכ תא םתדגהו ךכיפלו
 תכ שי יכ אבל גארי אל . ידובכ לכ תא (גי) :.םתיאר

 םימבח יתפש
 %רכ סכר '9; ססמע רכד) לג .תלמ רמו) ךרלוס ס'5 רוה5
 ָכ ססמע לכד סמ) סמוקמ לע ודמע ס6 לכ6 ופיוכקו סנס
 לכדכ וגכ6 ופכ סולקו סככס ןוטימ 61 תת: ?'קו סינונמת
 סעס לכ ליכ6ס5 ףסוו) סיס יכסט סז ןכקי 53 יכ וגפורו6ו
 סול סיסי וטוק יפמ ו ספופו (י"פנ) א : כערס ונכ עכסכ
 ןפל כיתכדפ ב : טדוקס ןוכלכ סכיכ6  לכדמס יפייכ סע

 ץדיפעפ ב תוקדקפ יט לע . ךביו ויחא ןימינב יראוצ לע לפיו (די) : סכלע ספנפ ייפ ךכ
 ט'ע שוריפ

 רש יִּכ ןֶויִּפָש טֶראְר ךיִר לַעוְו ףיִא נוא 5 מא

 ראָי ףְניִפ ןייז ףאְנ טעו סע םּוראו) בע םינש שמח
 וטסעו) רָמאָט ָּל רש לָכְו ּמיִבּו פא שרות ןּפ רננה
 טיִמ גּוא דָניִזגזוה ןייד טיִמ וד ןרעו) טָמיִרָא רפ
 נוא תואור םֶכיניִע הנח (בי) : טֶסאָה וד סאָו ץֶלַא
 יִתֶא ינימ רובָּכ ייפ ףאָד ןֶרִעָנ ןנוא עָרְעיִא וג
 הו ןיִמָיגּב רַּורְּב ןיימ ןופ ןנוא איד גוא ו
 םּורְר טָה רָע טְבייִרָש יישר .ריִבּכ ןיימ ןיִא וא

 םּוראָו ןיִמְגְּב רוב ןייז וצ אייז ףיילנ טבאמ
 ףוא דזָנורּב טיִנ ןיָּב ךיא איוו טְגאָזנ 1זַא טאָאש

 ןַעווג טיִנ ףאָרזיִא רע םּוראוָו ןיִמינב רֶדּורְּב ןומ

 ףוא ףיימ ףוא ףיא ןיּב וז ןפוק ראָפ
 ריִא טהעָז ךאָנ נוא ביל רגרמח יפ יג

 . ט"ע שוריפ

 שָרוקַה ושל ףוא ףייא טיִמ ףאָד דייר ָךיֶא זַא
 ףאד יא ןיּב ריִא איוו זַא תְלַמְג ןיִּב ךיִא גּוא
 יִדוְְכ לָּכ תֶא ִבָשְל סָקְדְנְִו (גי) : רֶדְורְּב רָעִיִיַא יִאְווְּב
 -ראָנ רעָמאָפ ןיימ וצ ןנאָז טֶלאָז ריִא נוא םירְְִ

 דָעּ לכ תאו םירְצַמ ןיִא באה ךיִא סאו דּובָכ ןיימ
 בוא ספרה ןהעָזג טאָה ריִא סאו ץֶלַמ נא םֶיִאְר

 רָטאָפ ןיימ חנה יא ת ןננעְרְב גצ ןלייַא טֶלאָזיַא
 5 ףע גוא נינ ויהָא ןיִמָינב יראוצ לע לופף (דו) :רַעַהַא

 ןיִמָיְנָּב רֶדורּב ןייז ןופ ולאה םַעָד ףוא ןֶלאָפִנ זיא

 ַּתורְּב ןהעונ טאָה רע, תָמְחַמ טנייווג טאָה נוא
 ךלעמ .פאונ .תושְרְקְמ אייונצ איד זַא שֶדוקַה
 0 ןיממב ןפ קלה םעָר ןיא ןֶרעְו) טַעּבְנ
 ןב נו וירא לָּפ הָכָב ץֶסָיִנגי ןרעו) בּורָח

 7 5 ולר



 4 א ל = 0 לח

 שגיו המ תישארב 7%

 םהלע דבי ויחָאלָכְל
 עמשב למה 5 : ןתא ויחֶא ורְבְּ
 ואב רפאל | הערפ תב
 : וידְבע יניעבו ₪ רפיִניִעְּב בטייו
 דלא רַמָא ףסויזלַא העְרפ רָמאיַו"
 םֶכריִעְבְ"תַאננעמ ושע תאז ךיחא
 וחקו = :ןעָנְכ הָצְרֶא ואב וכְלּ
 יִלָאּואְָבּוסְכיִתְּביתֶאְוסֶכיִבָאזתֶא
 םירצמ ץֶרא בוטדתא םֶכְל הָנָתָאְ

 םימכח יתפש
 ילדגמכ ךרפ5 סוכוטס רוסכ | רמסנו ןור66 ביקל 55ו 5
 וטוספכ 6מלד '5ו 1 : טדקמ ןלכ ף6 םדקמ .ןכס) סמ ןטס
 יל 5וסד 1ִכ5ו5 כיתכד סושמ ףסוי יכג לועכ 'יפס סמ מנכ
 .וטוטפכ םמנד ווכסונ כיפכ ןלכ לכ5 ווכ6ו5 בופכ 69) סוכל
 ו כפכ סנוסכ תונתמכ סג , וכ ךול6ס ס'6כס (י"סנ)
 סמכ סתס ימנ תילו .סכיגמד ק"סכ ינס וסר 59ו דוחו 'ל
 כוקכס ךרד ןכט סוג ג'לד י'טרופו ןומוגכל סו וס 5
 קילל .5וס ס"5כ0 חלטס סמ לכו 'וכו סוככ 9 065 תוכקל
 27 ססיגע ךכוו .ויס5 וכנ כיתכדמ םיכד 6ק ') יונמד "נו
 זמר) יתסק סטכד) מ"ל | 686 5 רוכזס ןומונכ1 ףסוי יג
 תוטדקמ ונב ןומינכ יבג וטרדט סמו ל"גכ ךכסו3 5כקנע ס'כ לע
 דיסיו סיככ ןופפמ 1)5 ךכ סיס קמ6ספ יפ) דל ףסוי .יכגו
 ₪5וי לעופ 6וסו ה : ש'טמ 'כ קוספ ליע) ןייע ד :ןכ ורד
 טרפס 692 וקופס) ספוכפכ תומסכס ונעטוס רמולכ וטילס)
 ומ כ"פד סקמסכ ת6- ונוכ6וק רמולכ .סכריעכ ₪6 ונעט

 ט'ע שוריפ
 טְנייִווְג טה נּוא ףסוי ןופ זלאַה םעְד ףוא ןֶלאָפג
 םעד ןיִא ןייז טעונ סאו הליש ןָּכְשִמ סעד ףוא
 קשיו וטו + ןֶרַעוו בורח טעו נּוא ףַסּוי ןופ קלה
 רֶדיִרּב עני עַלֶא וצ טשּוקג ה רָע וא יי לכל
 נא ןכ יִרחאו אייָז ףוא טְנייִווָג טאָה נוא סקיל בכ

 ןייז זא ןֶהְענ ןֶּבאָה רעדיִרְּב איד זַא ָּךאָנ רַעָד
 יד ןֶבאָה ותא ייִחָא ורד איז טיִמ ץֶנאָג זיִא ץְךאַה
 רָעיִרָפ םּוראו) טעְרְג טשךע םיִא טיִמ רעַרָיִרִּב
 עַמָשָנ לוקו זט) : םיא רפ טִמְעָשְג ךיִז אויז ןָּבאָה

 ןיִא ןראטְנ טרַעָהְג זיִא לוק םאָר .גוא זערפ תיפ-
 פי יִחָא ּואָּב ןנאז וצ וא טאל הַעְרּפ ןופ זוה םַעָד

 קשניו 5 :ויְראוצילע הָבְּב ןמָיְנְבּו

 כל הָנְתאְו רימ אוצ טָמּוק וא יל ואגו דָניִזְג זוה

 : 5 ןַמָינְבּו
 -לָכְל קֶשּגו ומ 1הָראָוַצ
 ו ל אָבְבּ יִהוחַא
 יִהוחַא - ןֶב רַתָבּו
 אלה :ּ המ
 הערב א עַמְּתְשא
 = ףסוי יח ותַא רַמיִמְ
 הערפ ינעב רמו
 :  .יהודבע = יִנעְבּ
 .תַסּויָל .הָעְרַּפ רַמָאו וי
 ודיִביע אד ְרָחְ רַמָא
 ןוכריעּב תי ונועט

 ןכ ירחָאו

 ףסוי יחא

9.5 

 תי ּורָבְדּ חי : : ןענכד

 שנא = תו = ןוכּובָא
 יִתַול ּותיאְו ןוכיִָּב

 "ןתאו ולבאו
 : שר

 הכב ןמינבו : ככססל ןפוסו ןיפימכ לט וקיסכ קויסל
 וקלסב ל דיסעמ . ב סליט ןכטמ לע .ויראוצ לע
 סקיפ ףיסוס . קשביו) : כלססל ופוסו ףסוי לט
 לט וקויד ד"עלו (ןעפיקלעל) זע93 ר'טייכיד ךנוסו קסנמ
 תוטדקמ ינטס עמשמ יסכס ךכיו לפיו כיפכ ףסויכד י'פל
 סלה .ןימינכ כ"ססמ . זמרס ו'ע 'סולועפ 'כ ססע ךכלו
 לע קב מכ לש תספ .סלועפ .טכב :ןומינכו קר ביסכ
 : (םכד ךכדכ 5וס סקכ י'פ כו5יככ ןייעו . דס ןכלוס
 : ססמע סלט וכלו סכוכוסופלט רסספ . ןכ ירחאו (ופ)
 : טפפ סיפוכ ויס סלקספס . ותא ויחא ורבד
 סערפ םיככ ומכ . הערפ תיב עמשנ לקהו (זפ)
 . םכריעב תא ונעמ (וי) 3: עפפ ד סכ ןופל וסח
 כס - םירצמ ץרא בוט תא (םי) : ספונפ ה

 ט'ע שוריפ
 הפרס יגיב כטיו ןמוקנ ןנעז ףסוז ןופ רַעְרָיִרְּב אי
 ןנוא איד ןיִא ןלעָפְג לאוו זיָא סע וא ייפ יב
 : טָכַעְנְק עָיז ןופ ןנוא איד ןיִא נוא הערפ ןופ |

 וצ טנאָזנ טאָה הערפ נוא ףסוי לֶא הערפ רֶמאַמ (ןי)
 ָריִרְּב עָניִד וצ גאז ושע תאז ףיִחַא לֶא רמֶא ףסוי

 ןָא טעַראָל ניב תא ינפ ןאָמ ריא טָלאָז םאָר
 וא ןטֶנָכ הָצְרַא ואב ּוכְלּ הֶאּובְּת טיִמ ןלוייַא יִרְעייַא

 א חקו חו + ןַעְנְּכ דָנאַל ןייק סע טריפ נוא טיג
 רַעָייִא ןוא רָמאָּפ רָעייַא טמַעְנ וא סֶכיִּתּב תֶאְו סֶכיִבָא

 | יי ךייא לע יא נא .םירצְמ ץֶרֶא בוט תֶא
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 0 םטקגא 1
 בוט תי .ןוכל ןַתֶאְ
 םָירְצַמְד | אָעְרַא
 אָבִ תי .ץלָכיַת
 תַאְו ש 7% אפר
 ודיִביע אַ אָדְקפִ
 אָעְרַאְמ . ןוכְל ובס
 לע םיִרְצִמְד
 ןוכישנלו = ןוכילפמל
 ןוכובא .תָי .ןולטת
 אל ןוכְניעו כ ןּותיִת

. 
 לש

 .שגיו המ תישארב
--. 

 בה : ץֶרָאָה .בֶלָהְתֶא ּלְבִאְ
 יוחס ושע תאז הָתיּוצ התאו :

 תולגע םירצמ ץרפמ  םכל

 "התא םתאשְנְו םכישנלו םכפמל

 סהתילַאסֶלניעוי:םַתאָבּוסְכיִבַא ָ
 ראד לָּכ . בוטה םֶכיִלָתִחלִע
 ירא ןוכינמ .לע סח יב ןכיישעמ יי :אּוחְכְל םִיִרְצִמ

 םיִרָצְמְד אָעְרַא לָּב בט
 ודב אכ : אוה ןוכֶלד
 ביו לֶאְרְשְי יִנָּב ןמ
 לע ןלנע .ףסוי ןוה
 בַהיְו הערב רַמְמ
 אָחרֶאְל ץדצ ןוח
 רָבְנְל בֶהָי ןוהְלְבְל בב
 ככ א שובל = למצא
 35 מ פיפא את 6 בה ןמיגבל

 ₪0 לק ףסכּר .ןיעְלְס האמ

 ו

 ןולטצא שמחו

 | ילע תולנע ףסוי םהְל ןיו ולארשי
 : ףרל הדצ םָהָל ןתיו הערפ יפ ב

 תָפְלָח .שיִאְל ןִתָנ םֶלְכְל
 תוֶאְמ שלש ןתנ ןָמיגְבְלו תֶלַמְש +

 : תֶלַמְש תפלה שמחו
 ויבאלו

 ןישובלד
 םש בשר שוריפ

 היצמ ינא התע . התיוצ התאו (טי) : ול ביטהל ידיב תלוכי
 םרא היה אל יכ . ךושמל תימהבו תולגע תחקל ךתוו

 יישר
 סלונמכ סקוטטל ספוס לכינ קמ עדו וניסו סכימ . ןט\
 כטיפ 5 כלסלכ . ץראה בלח ::סונז סנ ו יש
 תאז : סס) למוט ז יפמ . התיוצ חתאו (פ) : לא

 ט'ע שוריפ
 ריא נוא ץרָפְה בֶלַח תֶא ּולְכְאְו םי יִרָצִמ ןופ עָמְסַעְ

 הָּתַאְו טי :רנאָל םעד ןופ עָטְסַָּב םד ןֶכע טעו
 ןגאָז ייז טסלאז וד ןטאָּבִג טסרעו) גד וא הפי
 סֶכַפַמְל תּולְע סר ץֶרֶאְמ .סֶכָל וחק ןנָעוו טניימ ןוצ

 םיִרְצִמ דאל םִעְר ןופ ןֶמַעָג ךייא טל
 םֶכ שנ ןג עו רעדניק עָניילְק עָרָעַייַא ןופ | /

 נוא סֶתאְבּו סֶכיִבַא תֶא סֶהאָשְני רבי עָרָעייִא וצ

 רַעָהַא טֶלאָו נוא רָמאָפ רֶעְייַא ןנארט טלאָז רט
 עָרְעַייַפ :נוא םֶכיִלְּ לע סותֶּמ לֶא סֶכְניִעְו יב) + ןעְ

 םיִלָּכ יִרעייא ףוא ןַמיִראָּב רֶד טיִנ יז ןֶלאַ]
 ןצְנאג ןיִא רַעָחִא ןריִפ ןנאק םיִנ טעיָו רי

 . הערפ יפ לע םא יכ הלנע תוכלמה ןמ איצוהל לוכי
 אלא םירצממ תאצוי הריזחו הרפ ןיא . דוסלתב וז אמגודו

 םימכח יתפש
 סינד ןי6 סוקומע .סומכד :'יפ ן : (ס'55) סונומ סול 6קסנ
 יט ךוקכ )/ סמ ל'קד זז : סוכווס -.סנעמל % סקמועכ
 ל")ס סוככ לכ  וטע ת5ז ןיכמ6 ביתכ ספל ק'עו ןכ 1 ספ

 יפמ ל" סתיו סתקו דיהי 'לכ רמ6 לועג סג וכספ ספע

 טיע שוריפ
 עַטְסַעָּב סאְר םּוראָוָו אוה סֶכָל סיִרְצִמ ץרֶא לכ בופ כ
 ישו (אכו + סֶרָעְייִא זיא םָיְְצִמ דָנאַל םִעָר .ןופ
 ןאטנ וזא בקַעָי ןופ ררניק יר ןְּבאָה לאי נג ןכ
 ןנעונ ןְּבַעְגִג ייז טאָה ףסוי נוא תילָנַט ףסיי סֶהָל ןמיו
 הרָיִצ םַהָל ןתָינ הערפ ןופ יּווָצ רעד ףרודי הָעְרַפ יִּפ לַע

 םַעָד ףוא וייִּפְש ןְּבַעְגִג אויז מאָה רֶע נוא רדל
 שיא ןּבַעְגְג רע טָה עָלַא וצ סוכל (בכ) ; גַעו
 = אוצ רֶמְּּב שטנעָמ ןעְבלטיא אָוצ .תָמְש תופיִלַ
 תבל רעריילק ראָּפ ןייא רַעַדּורּב ןעְבילַמיא
 4 ה < < רע טֶמ ןיִמיְנַּב וצ גוא ףַסָּכ תיאס שלש



 שניו המ תישארב 1%

 קשיו די :ךרדל יבא
 םהְלֶא רֶמאיַו וכליו

4 

 .* תפס אגלק )6 .סכ חלכ ויגו או

 םיבשר שוריפ
 חרשע . ןכ ימכ . תאזכ (גכ) : הלש םאח הלטנ ןכ םא
 הצר אל םהמע רוח ןימינבש פ'עאו . ויחא הרשעל םירומח
 יאנת לע וליפא םכח תללק דומלתב ןנירמא . וחירמהל
 ריזחהש פ'עאש הדוהימ ןלנמ האב איה יאנתה םילשחו
 ! "וכ: ןוראב ןילנלוגמ ויתומצע ויה  ויבאל :ןימינב תא
 ןושל . שגד לקשמ :הייול ןושל לכ . ויחא תא חלשיו (דכ)
 םולכ וארית לא . וזגרת לא : יפר לקשמ רזוחה תוחילש
 לאו וזגר ןכו . דצ לכמ םולש יכ םיטסיל ינפמ ךרדב

 הָרָשִע תאזְּכ חַלָש ויִבְמְלו 5
 םִיִרְצִמ .בּוטְמ םיִאָשַנ םיִדמִח
 ןיזמו םֶהָלְו רָּבִתאָשְנִתִנתארשַעו

 חלשיו דכ !

 וזגרתהלא
 ואביו םורצְמִמ ולעיו 'י : ךרּב
 : םֶהיִבִא בקע לא ןענְּכ ץרא

 < " םולקנוא
 - יהב גכ : ןיָשּובְל

 =אָרְסַע = אָרְכ חלש
 .אָבּוטִמ ןיניעמ ןירָמה
 :ןָנְהַא רסענ םִִרְצִמְ
 "םֶחְלּו  רופיע | ןנעט

 :אָקְרָאְליַהובָאל ידו
 יהוחַא תי חלשְ) דכ

 .אָל ול רַמָאְו ולאו
 .: אָחְָצְּב ןוצנְת
 :םִִרְִּפַמ .וקיִלְסו הכ
 .ןענְכד אָעְראְל ותא
 ! ןוהובָא בקע תל

 ואיוחו םירוטה לעב
 5 : ספוכע ספנעכ ןגממ טכיפש ויכ55 סס) לספ ₪ ןמיסט ספולט
 :פמ6ש פ"ט6 'יכ 6323 ןוזמו ךדיפו 620 'ספכ 'כ . ןוזמו (גכ)
 56 (דכ) : סנוכ םנלפל ןוימ סכטס 'יכ 6222 ןוזמו ויכ5כ ןצמו
 פופ םוטעל ןל60 לודג :וכיק6 למופ ילע וקמספ 56 ,  וזנלס
 :סעולז סדמ לע ךכדל ךפינ סד6 סוט) וזגכס 56 656 סד6 סוסג
 ,!גכמ 56 סס36 : סכלס ככדכ וקסעספ 56 סס) כמ6 6'ד
 "יגכ . ךלדכ אגלמ 56 סס56 : סכ)סכ וככדפ 56 / וסז "ינכ

 והְאתֶא
. 

 ודיגיו

 ל . תועירי ןאגרי ןכו . םונרתכ ליחד . זגר בל ךל 'ח ןתנו ןכו . ואפחת אלו ה"בקה ןמ םיארי ויה , ואטחת
 שו לאינד לש םוגרת לש (הזנר) חזגר לבא . המוקממ ץרא זיגרמה . תוחטוב הזגר ןכו . ארייתמה םדאכ עונענ

 םימכזה יתפש
 םלנט כוטס וסמ 6כקכ בוקכ דפ ל'טרספ כפל [ך :'וכו
 כקעו)ט .יפל וכ .ם)ט סמו כוממ | וניפס לכד לוסס מ'ט וכ
 קעילו ךכ לכ כופמ רכד ונו6 סוט ןטי ןוו וסט פ'ל כוט סוס
 : ל"כע 'וכו ונמוס ספוג סיטקז תעדמ יגפמ כוטמ רכד סיס
 וכ ויעל סת6 סיכול5 סכ)ס רכדכ סיקסוע סק6 ס6 'יפ ט
 ךידס סכפ6 סעוט ךכ ןופמו ךכדס לע סכיקעד ןולו רתוי
 קוסעלו ןויעל 66 סקודו . תונטסד ק'פ י'טר . ועתפ רמונכ
 ל"וכ .וכמ6 = 6סד .סס) 5 53 םכגמ) 635 לכ6 סט סט
 בקכ י: 'ןכ! ת"ד .ססוניִּכ .ןוש| ךכדכ סיכנספ ןוסס סונט
 ו"לרופ כוטו 'מגכ ד'מ דתד 63055 5וס ןוטסרס 'ופס ל'טרסמ
 ונסו רוע, ספהכ וסנכהט ןכ סג 'ופז סקיירכד 62005 ס'ד
 וזגכת 36 'יפכ )"'ס | םתיורכסט יפ) 6תוילכס סטרופ 'יפס
 סכולס 6ןס 5 6קוולכס סעדו )1 סכוגס תורכגתס ' וכ
 כמונכ .ךוכ6 ןמו ךסמ סד%טכ 16 ססג סעיספ עסוס סדפפ
 וסנכפ 35 '6\ סעוכפ לט "5 סיטולופס ונס 106 פ' סכונכ דפ
 במ רמלו פוכג תועיספ עסופ זגוכ סד6סכ )"כ ריע) סמהב

 ט'ע שוריפ
 וצ נא תא חלש ייִבָטְלו (גכ) + רְדיילק ראָּפ ףָניִּפ
 ןּוּבָשָמ רעד איוו וזַא טקישנ רע טאָה רֶמאָפ ןייז
 סאו ןלוייַא ןהַעָצ םיִרְצִמ בס םיִאְשונ ירח הרשע

 רשת םִיַרְצִמ ןופ ןֶטְסַעָּב םעְר ןופ ןָנאְרְסִג ןֶּבאָה
 ןֶּבאָה סאו ןיִלְייא ןֶהַעָצ וא רב תיאָשינ תּונותַא

 עְרְדְגַא נוא טורְּב וא ויט פח הָאּובְה ןָנאָרְנ
 : גַעְ םִעָד ףוא רַעָטאָּפ םוצ ודל ויִבְטל ייּפָש
 עָנייִז טייִלאָּב טאָה רע וא ויס תא חלש (דבג

 / ישר
 תלש (גכ) : פיס יקוטככט ססל רומ6 ךכ . ושע
 . 'וגו סיכומס סלטע ןוכססס וסמו סוס ןוכטקכ . תאזכ
 וכ לע סכומ ןוימדס ף'ככ| םכסוימס םקזכ םכמק וגולל)
 פמסק יכס קל סווסס 'יו סיכומס "ו ול סלט 55 סלועמ
 סוס ןוכטסכ למוטכ *וג\ םפזכ םולנטכ סלע ויכסלו פלק
 = ליפט יקס טסשסו תוגופס 'יו סיכוממ 'י שמ וסב
 .סיכופס סוט לו סולגעס קפ לריו 056 כסככ וכונמ נד
 ,םירצמ בוטמ : (5'פכספ ןולגס סככ . ל"קו סונוקלו
 . וגמיס ססוג ח סינקז תעדק ןשי ןייול סלסס סכמבכ וכינמ
 : ומוגלפק . (ןוזמו) םהלו רב :לופ לט ןיסוכנ "פו
 וזגרת לא (לכ) : (ס"לכ תסליג ךכ) ןקפי . ןוזמו
 .סכונע זגכס סלע מ סכלס רכדכ וקסעפס 5 .ךרדב
 סמהכ וסנכסו י ססנ סעיספ ועיספס 56 6'ד . ךלדס
 יסימלככ ווסט יפל רמו) םי סכקמ לש ומוספ יסלו . ריעפ

 ט'ע שוריפ
 סֶהיִלֶא מא ןָנְנאָנְג קעווַא ןָנַעָנ ייז נוא וכל רֶדיִרְּב
 ריִא דר ייפ לא אייז אוצ טֶנאָזְנ טאָה רע נוא

 םעְר ףוא רָנייִא געְוו םעד ףוא ןֶנְרַעָצ טיִנ טֶלאָ
 טפוק ראפ רע ויא ריד רַעָּבִיַא ןָנאָז נוא ןְרְדָנַא
 טֶלאָז ריד רָּביִא ןנאָז טעו) ררדנצ רֶד וא ןֶראוָונ
 נעו ייז נוא םְצְסְמ ולו (הכ) :ןאָט טיִנ םאד ריָא

 ךנעַז נוא כ ץרא יאו םִיִרְצִמ ןייק ןעְגְנאָנְנ ףוא
 רעָייז אוצ היא בקת ל ןעַנָּכ דנאָל םוצ ןעמּוקנ
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 5 סולקנוא

 רַמיִמְָל הל ּואיוחְו וכ
 יראו םיק ףסוי ןעב דע

 גיו הכ תישאר 477 טלר

 רכויח ףסוי דוע רמאָל ול ודנו יט
 גָפַו םיִרְצִמ ץיִרָאְ"לְכְּב לשמ אה אא לבבטושאה
 אילמ זוהו . םיְרְצְמְד
 אָל יִרָא ּהָּבל לע ןַפ
 ולילמו זכ : ןוהְל ימיה
 יִמָנְתַפ לָּב תי ּהָמִע
 ןוהמע לילמ יד ףסיש

 חלש אָתְלִנע תָיאָזח
 תַרָשּו ּהָתָי לַטֶמְל מש

 סירוטה לעב
 605 ד" לסמ . וכ ודניו (וכ) : ססג סעיספ ועספת 36 וס
 כיפכ פ'ד : סלשעכ .ומילססש סלסס וליפסס דע 89 ודינס
 וכממ םליפס סיטפוט "53 ספולע סלגפ כיפכ פ"דו 'פכ םולגמ
 תוכנסכ ס6כ 'ינכ .םונגעס ₪6 6כיו (ז2) :ספוכע סלגע 'פצ

 , םהיחא אוהש יאדוב וריכהו םהיראוצ לע הכבש חלעמל םיבותכה
 ףסוי ףוסש רבכדה תא רמש יכ בקעי חור יחתו . חערפ

 יישר
 םכוססל וסכוכמ לכד לע ךלדכ ובילוי 0מט ג פוד סוס
 כ'ס סכפס סקס רכמנ ךדי לע למולו סז סע סז
 . לשומ .אוה יכו (וכ) : וקסנסל וכ םמרגו וילע
 ךיסו וכ ףלס . ובל נפיו : לטומ כ פוס לטו
 ןיניפמ .ןופל ל סילכדס 95 סנופ וכ5 סוס 55 ןימלסלמ
 . .סוגופס ןיסמ (ג סכיל) ומכו . סנטמ ןומלכ ןמעפ
 : גפ 59 סיסיכו ןנימגלתמ .כמכ 65 וסיכו (סמ סימלו)
 סמכ ססל לסמ ןפיס . ףסוי ירבד לכ תא (זכ)
 וסז ספולע סלגע סקלפב ונממ טריפטכ ב קסוע סיש
 לכ6 רמסכ לו ףסוי קלט רט6 םולגעס ם6 6לי\ 'פנט
 סניקט וילע ספלע . בקעי חור יחתו : סעלפ מפ

 כיקכדל ורוכמ פוונל סד5 כויחט רוזחל י6טכ יניפ כקפו 35 ךכ
 ט'ע שוריפ

 טְנאָזְג ןֶּבאָה אייז נוא יל ודיג (וכ) + בקע רטאפ
 ּבַעָל ףסוי יס פסי דש ןָנאָז וצ וזַא רטאל םיִא וצ
 ןייַא .זיִא רעש נא סורצס ץֶרָא לָכָּב לשופ אוח יִכו ךאָב

 גג םיְִצַמ דאל ןָצְנאַנ םעָד רּביַא רעָניַטְלעְְג
 זיִא סע גוא ץֶראַה ןייז ןָראוננ ןָטיִּב ראָפ זיא יגל

 ָָלויאַה אל יל איי ןבייִלְנ וצ ןופ ןֶנְנאַגְנ קעווא
 : ןיֶּבייִלְג טֶלאְנ טיָנ אייִז טאָה רַע םּוראְ
 םיִא גצ איי ןָּבאָה ףס* ירד לָּב תא ויל ורדה (זב)
 טעְרג אייז וצ טאָה ףסוי סאו דייִר עָלֶא טעְרג
 טה רַע נא ותוא תאָשָל ףסוי חלש רשַא תּולָנעַה תֶא אר

 ל" לא

 ורבו < :םהָל ןימָאהְ"אְל יִּכ ובל
 רבִדרשֶא ףסוי יִרְבְדילָּכ תא ּויְלַא
 ירֶשֶא תולְנעֶהְ"תֶא ארו םֶהָלא
 חּוריחתו ותא תאָשְל ףסוי חלש

 בקעי
 םי'בשר שוריפ ->

 : םירפס ד'כ לש זגור לש ז'על לבנרט , סעכ ןושל ארוע
 . ובל גפיו : וילא אובלמ .ארית לאו , לשומ אוה יכו (וכ)
 לא ומכ ,םהל ןימאה אל יכ תסא הז ןיא רמול ובל ףילחה
 : גפ אל וחירו .םגרותמ רטנ אל וחירו , ךל תגופ ינתת
 םתילא רבידש םירכר ראש . ףסוי ירבד לכ תא (זכ)

 יפ לע ףסוי חלש רשא תולגעה תא האר םנו
 לשומ .יפ לע םא יכ םירצממ  תואצוי ןניא יכ לשומ תויהל

 םימכת יתפש
 פל כ : סד5 ₪ ומיפ רופממ ק'קמ '5  םלטונ ססג סטיספ
 (י"סנ) ל : ל"טרסמ |, רט6 6וס 051 ס5 5וס וכ לט 'ופש
 ןדקומ סוס ומ5ע 5וס 6201 יס 5וסט ןימ60 63 סמ) ל"קד
 תעדס ןי6 סוו )טופ 6וסע ורמ%ק ןווכמ פ'ועו וסוככמ 6מש
 דגע ןופס סור:מכ ט'כו לוסמו ירכנ סופט .ןימסס) לכוס
 סנופ וכל סוס 55 רמ6 ןכ> םתי) ימנ 60 5 קי) 5סדפ ךלומ
 יככד "וגו ווט5 וככדיו כוקכד ל"קד כ : ק'ודו , סוככדס 6
 םיכוס)ו וי35 רכדל ופככ עפטמד סס) ןימ5ס 52 יכ רס6 ףסוי
 רסמ ןמיס 635 ומיכוסמ סתכוסס לוס סמו ססולכד ונמסוט ול
 5לקכ כיתכד .תונעס :3'כ| ספורע סלגע תטרפכ  'וכ ססכ
 ל"ו .'גס תקת 5"וטו ן'ועס פסק ?"'ונסכ תולגע ןנולק
 ןוככס קמע דע | ותופ סוגמ כקעי סיס כקעימ 'ופ ףסווסכ
 רוזס ל'5 ףסויו ןולכמ קמטמ וסקלטיו קוספכ )יע) י"טריסדכ
 5נכ וסונכטפ 65 סכפט 52 ונידוו קוספכ ספורע ס)נע קטלפכ

 לארשי ילשמ
 ץְרֶא לָכְּב לָשומ אוה יִכְו יַח פףסוי דע רמאל ול ןדונוו)

 רעייז וצ ןמּוקנ ןֶנעָז ףסוי ןופ רֶדירְּב איִד (סֶיבְמ
 פבעל ףסוי זַא טנאָזנ םיִא ןֶבאָה איז נוא בקַעָי רעָסאַפ

 ןֶבאָה רֶדְניִק איִד גּוא םיִרצִמ ץֶנאָנ ףוא סְגיִסֶלונ רע וא / - י יוחכ 1

 ןופ ןַנעוְו ןָמּוקְנ זיִא פע זַא םָּכִּת טלייצ רֶד .יִאָדַוְּב םיֶא
 פייטש ןנעו) פסער ןופ םירְצמ ןייק םיִא ןֶנְנעְרְב אוצ הערפ
 פַבַעְוְג סוא םיִא יא סַע םֶהָל ןיִמָאָה אל יִּכ ובל גָפָיַע רפי
 זערפ וא טֶבייִלגג םיִנ איז שאָה רע םּוראָו ץֶראַה ןייז ןֶראווְנ
 ירבד לָּכ תֶא ול ּורְפַסיִנ בקעי שיִמ ןֶמיִראַּב ךיז ןֶלעְו לאָ
 ףסוי ןגפ דייר איִד טֶלייצ רד ןוש םיִא ןֶבאָה איז זַא (ףסוי

 = פסו 18 ןֶסייָהְנ טאָה הערפ וא נא אייז טאָה ףַס" סאו

 "יאר אקיור ןַמאָנ ץייז ףוא רָמאָפ םוצ ןננ איד ןיקיש לאָ
 איר ןהעונ טאה רע נוא (ףסוי הָלָש רָשֶא  תּולָנַעָה תֶא
 8 ץ* ד . 2 ל צץ ד דרז .

 פאה לאָמְסִנעְר ןָמאָנ ןייז ףיא טקיִשְנ שאה ףסוי סאו ןנִוְ

 ש ןמיראב םיִא .םימ יז ליי העְרפ וא םבייִלְגְנ טשלע רע
% 3 
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 3 ב 2
 ב 106 1 א ד שה

 "= שגיו ומ המ תישארב 1158

 , / הֶאּובְנ חור רמאיו תחכ ישימח 1 םֶהיִבִא בכ . בבלי לע

 .רמָאו .חכ + .ןוהובַא 7
 אַ 'ל ינפ לוע הָכְלַאיַחיִנְּ ףסויידועבל ולאְרְשי

 2 ו ל עָסיו ומ : תומא םרטב ונָאַרֶאְ םיק יִרָּב ףסי ןעְּכ "דע ף . .
 לפמלפואיתש הָרָאְּב אָבַיְו ול"רָשַאילְכְו לאְרֶשי

 ויִבָא יהקאל םוחָבְ הבי עבש אָתָאו הל יד לכ
 לֶארְשיל| םיהלֶא רמאיוכ : קָחצְי
 | בלעי רַמאיַו הֶליִלַה תֶאְרַמְּב
 ₪ יִכְָ רמאיו : :יִננִה רָמאיו בקע

 אָהְלִא לא אנא רמו ב ו
 ךובאד םירוטה לעב ם'בשר שוריפ

 ן'יטכ ןינק 'ז . ס)טס םופכמכ 56כשי) (ב) : ספולפ סלנפ אלש יבל תנופב . יד . בר (חכ) : הלעמל יתשריפש ומכ
 ססמ כליו םוכ5 'ז ויפפ 52₪ סקו קיד לופי עכש יכ ש'פ | לש םירחא תומשפ .יח ינב פסוי דוע יאדו אלא יתנטאה
 דוע בר יתעמש ריעצה ינאו . לבה םנהו םירמוא תוימומרע
 יתכלא . לשומ וניא וליפא יה ןיידע אוהש המב יל בר לשומ אוה יכו יח ףסוי דוע םירמוא םתא יח ינב ףפוי
 תמכ ה'בקה ול הלגנשכ עבש ראבב חבומ קחצי םש השעש . קחצי ויבא יהלאל (א) : רגו תוטא םרטב ונאראו

 יישר םיומכח יתפש
 :סתממ דוע 6 כב . דוע בר (קכ) : טמפ סטרופט 1 סוסיו ספוכע סלנע תסרפ ודמל ךכ ךוקמו סט י'טכיפדכ סיו)

 -תַבְדּו עַבָש ררָאְבל
 :יָהּובָא ּההְלאל ןיִחְבּ
 + רמָאו ב : קֶחָצְ
 אילי יזחְּ לטל

 בקע בקע
 1 אַָא אָה -

 ספולע סלגע 'פ 1) ודיגסכ .סנכס ') סופנעס 6 ריו 'יפ
 כיקכדכ .ספוכנ ונוויס וכד ל'כ 1 : 6ןס קמפש ןנוכקס 5
 ו6 וותוכ5 יסכ6) ?'לסד ל'קד ם :יטמע 05 סעכל חורו

 . בקעי בקעי .(כ) : ססככסכ סנו קמניכ סלק .ךכיפל ונקז ם/ דוכככמ
 לארשי ילשמ

 ןֶבאַה לימעטש שיררפס ןייא ווג זיִא פע - לָשַמ ץייָא זיא
 = ירדו 78 דר 7 5 4 דד 5 ?

 םיִמ זנָבָשַא יִשפאַת בר דיזנכשַא ןייָא ןָמּונָג ףוא ךיז איז
 0-4( 267 7 לצי 6 . ?

 ווג זיא ריִזנּכָשַא רֶד לייונ ראנ םולש ןייק םינ ןֶבאה דרפס
 ל וש ילט:;1 - ִּש - ד ד - אמ (-:

 5 . - | ת"ד פד הז= ד ו ןָמּונְג ףוא .םיָא אייז ןיבאה םימש אַרְיַא גוא םֶכָח רַפּורְגַא

 לאָז רע זַא יִאָנְתִּב טֶכאָסְג םיִא םיִמ ןְּבאָה גוא בֶרָא ראָפ

 ןֶלאָז לֶסורָנ אי גוא דֶדְניִה ?ןיילק איר ןָננְרְּב םימ ראָ
 ןייז ךאָנ ןנאוָוא טקיִשְנ טאָה שָמ וא אָלִס . ןבייִלְב שֶראָר

 ןָנאָ סעָייִלְקַא טקישנ שָמ טאָה סֶתְפַה ןֶמ .דֶגַמ וה
 ןלעונ נּוא רדניק עניילק איִד שיִמ ןְנעְוו םיִנייַז ןופ גּולְרעוו

 .* צווי צץ 1 . % 7 - ו

 טעוו רָמאָט ןֶנאָט ןסורגש ןקיש אּוצ םינרְתונ ןייק ןייז פיָנ
 רָייִ רָדָא רָבְנְ יִּורְג איד ןופ .רָייַא אנ ןצָמ ףוא די
 מַה רע ּגיִבָא בקע םיִמ שונָנ זיא יִביִלְמנ סאָר . דָנייִרְפַא
 רע טאָה ץֶראַה ןיִא השְרָפ איב יא סע וזַא אי ןסיונ טלאָטנ

 ןֶנעונ איד ןופ תּוגְרּתַו םאָד ןהעַו עו רע טכאַרְפִנ ָךצ

 ליוו העְרָפ זַא ןָמיִסַא זי ןֶנֶו יסורג טקישָנ םאָה רָצ בוא
 םעָר םיִמ ןָמענ ראפ יז לאָז רָע ץֶראַה ןַצְנאג שֶר םיִמ םיא
 גּוא םִיְרְצִמ ןייק ןֶראָּפ רע טעו לאָמְטְסננְד תֶיַב יִנָב שנ

 םיִא ליוו העְרַּפ זַא ןֶסו רע טעו ןָנעוְ עְנייִלְק זיא סע בוא

 רע טעו ןאָס ּביֶל או ףַבְ" וצ טתמג םאָה דע ראָב יג

 '. עבש הראב 60: וס ינכ ףסוי דועו ליסוס .סודסו
 :סת)ססכ ד'מל סוקמכ סכיס ףוסכ 5'ס טכמ רסכל ומכ
 .בסוי .ויכס דוכככ סדל בייק ..קחצי .ויבא יחלאל

 ארית לא (ג) : סכיס ןושל
 ט'ע שוריפ

 ימאי (תכ) !טָעְּרְנ םיִא ףוא טָה הָניִכָש יִר רֶמּולְּב
 פאָה ָךיִא בקעי טֶגאָזְג טָה יח יִנ ףוי רש בר אר
 ןיימ לייוו טָּבעָל רַר הָלּודג נוא הָקַמְש ליִפ אנ
 ךיא תּומָא םרָמְּב ונָארֶאְו הָכלא ָךאְנ טָבַעְל ףסוי ןוז

 לע ָךיִא רעש םיִא ןהעָנ לע גוא ןייִנ לע
 טה בקש עי נגא ול רָשָא לכו לְאְרָשַי עס (א) : ןֶּבְראַטָש

 ְַכ אנ טאַהְנ טאָה רע סאו ץֶלָא טיִמ ןגוצנ
 נוא םיִחְבז חנו עָבְש ראְּב ןייק ןמּוקנ זיא נּוא לבש
 םעד אּוצ קמ ויִבָש יללאל תונָּבְרִק ןטְכאָשַנ טאָה
 ךְָָל פיִמלא רפאיו (ב) : קָחְציִרָמאָפ ןייז ןופ טאְנ
 בקַעָי אוצ טְנאָזִג טאָה טאָנ .נוא הָלילַה תואְרַמְּ
 שה וא בק בלע מא מכ רֶד איב הָאּובְנֶּב
 א סאְר בקַעְי בקע עי ןושל םעְד טיִמ פרג םִא
 טנג בקע טאָה יה רֶמאַנ טפאשביל ןושלא
 םיִא טָה ּיִבָא יהלא ל יִכָא רמאַמ (ג) : ךיָא ןיִּב אָד

 עט ןייד ןופ טאָנ רע כ א נא
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 :םֶש משא לודְגיונלייִכ המיר מ מימש הדדמ אריתילא ףיבצ יקצ לאה למ 6 דה
 ףנקפא אָנאַו םיִרְצְמָל
 ודָי תיִשָי ףסוי] הלעהה"םנ ןלעַא יש ףסמ אפ א
 7 % - עַבָשְר אָרְאְּבִמ בקע רַאְּבִמ בקעי םקיו "+ ףיניעהלע למה הפ
 בקעַיתַמ לאךשי"נב ואשיו עבש הלוק יט לש
 םֶהיִשְנְַתֶאְו םֶפְמיתַאְו םֶהיִבָא ןאשנ הנ ןחלמ
 תש םֶהיִנְקְמְ"תֶפ וחקיוי:ו תא הסה ח תאשל העְרפ הְלֶש"רשא תולנעב יפיע דאב

 בקע םיִרְצִמְל ותא ןענְּכ ץֶרָאְּב ושְָכְר רָשֶא םָשוכר יי
 ואביו + ךל מפ 'פ רסוופ 'כ לפ ודי פיפי .עפ פכפ וג תסרכ 6 יכ6 א'תך -

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 םש אוה םג השעו קחצי תודלות הלא תשרפב רמאנש כיפכ ,סלע סג (ד) :ןיפינכ ןופמש ףסוי סניד ך6למ כל ופמ
 רטולכ . הלע םג ךלעא (ד) : ויבא השעש ומכ םיחבז = ףסויו : ססמ סרמע תסק יול כקעי תוכוד 'ס כמ5ל מכ 6'סכ
 םנ , יתוא םג םתכרבו ומכ . ךלעא הלע םגו ךמע דרא תמי 6ל0 וקיעכס תומפסכ ךיניע סילעי . ךיכיט לע ודי פישי
 תישי ביתכדכ םתושעל לדתשי ךכרצו ךיניינע לע . ךיניע לע ודי תישי : הלפכמה תרעמב ויתובא םע רבקנש הָלַע

 םימכח יתפש יישר
 ןכ 5לו תוס)5 סוכרפ) .כקיעס סיס וס 5סד ססרנ6 יס6 65 קקוכט לע לליפ סיסע יפל .המירצמ הדרמ
 י'ס) עמכמ ךפטפ ביתכדמ קיוד ן) :ססרכ6מ לכקט קחלי | וסל וקיטכס ,  ךלעא יכנאו (ד) : ץל6ל ספומל

 < ףקלמ ליכסכ ועל ןסנ לכס .סל5 ןדפכ םכלמ ספ לכ5 . ןענכ ץראב ושכר רשא () : ןלפכ לכקנ.ע
 רשי ילשמ שע שוריפ

 פנו סאָד דֶנאַל זיז ןיא ןצְ שו :גוא ןֶראָפ פיִנ יִאְדַּב ןָטְכְראָּפ טיִנ ךיד טְסְלאְז ור הָמיִבְצִמ הדר אדית לא
 רָד םיִא ןבאָה אויז יףסי ₪ לָּכ תֶא ויִלֶא ּגרפסינ) קוספ רֶד םש ּךֶמיִשא לוד יונל יִּכ םיִרְצִמ ןייק ןרעדינ ןצ ןופ

 דיק םיִא סאה שר וע נא איי שאה פסי" 8 פל"+  םרְנָא אוצ ןָבאמ טראר ףיר לעְונ ךיִא םוראו]
 תיא ךאָנ טקיש ןוזַא אי זַא ןִמאָנ ןייז ףוא ןנעו ןקיש : יי

 מאה רע א 'פסיא חלָש רֶָשָא תּולְַעֶה תא אְרָיְנ רעָמאָּפ ןרַעְרִינ לע ףיא הטנמ ךמל ד וכו ה קלאָפ
 ןנעוו יונ יא טקשנ פאָה ףסוי פאו נו אד ןג טעו הָניִבְש ןיימ רֶמּולָּכ םִירְצַמ ןייק ריד טמ
 ץֶראַה נאג םעד סיִמ םיִא ליוו שְרּפ א טֶסּויִנ רע טאָה נא הע םנ ףְל יִכאְו ןאָט פא טיָנ ריד ןופ יז
 : םיְִמ ןייק ןראפנ וא בוא טיילגנ ךיז רעטאָה לאָמְְַכ יישר , םירצמ ןופ ןעְנְנעְרְּב ףוא יד לעָע ָךוָא

 יל וָו תִשָי ףסינ לארשי ץרא ןיא ןֶרֶעוֶ ןּבאְרְּב טעו רע וא טְגאָזְג אוצ םיִא טאָה רע, טֶביי
 ןִנאַמשַנ ףוא זיא בקעי נוא בש רַאְִמ בק פסו ח) + ןְּבַעָנ גְנּוטְכַא ריד ףוא טעו) ףמי * גוא דע
 -רָמאָּפ רעו ןנארמג ןֶּבאָה בקַעַי ןופ רדניק איִר נוא םֶהיִבַא בקע תֶא לאל יִנָכ ואש עַבְש ראב [ופ
 ןינעונ יד טיִמ זשרפ חלש רֶשָא תל רבי עְרעייז נוא רֶדְניִק עֶנייִלְק עָרְעְיַז גוא סה תֶאְו ספט תא

 םָשּכְר = תֶאְו סקינקמ תֶא יחקיו ו : םירָצִמ ןייק םיִא ןֶנאְָרְמ אּוצ ותוא תאשָל טקיִשָנ טאָה העְרּפ םא

 יב םְרא  ןרפ ןיִא טֶליִמאַנ ןייַא טאָה רע סאו סֶטּוג סאְר רַעָּבָא טֶּבייִרְש יישר .ןעְנּכ

1. 
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ו בקעָי הָמְיִרְצִמ ּואָבִי
 + המע השער לָכ וערזזלַכ

 ויִתנְּב ותא ויִנָבינְבּווינַּב ' : ותא
 ותא איכה ועְרזלְכְו וינּב תונְבּו
 זזינָּב תמש הָלִאְו " : הָמְיְרְצַמ
 בקעי הָמְירצַמ םיִאְּבַה לֶאְרֶשי
 ינָבּו < + ןבּואר בלעי רכבו
 : ימרכְו ןְרצִרְו אולפו ךונח ןבואר
 דַהֶאְו ןימָיו לאומי ןועמש יִנְבּו '
 תיִנעְנְּכַהְדִּב לּואָשְו רחְצו ןיִכַָ
 ץרפוהלשוןנואו רע הוה יִנְבּו : יִרְרְמּו תָהָק ןושרג יול יִנְּו *
 ןענְּכ ץֶרֶאְּב ןָנואו רע תמג חד
 + גי סעוס קוו רע פפיו א"

 םיבשר שוריפ

 יהונָב ינו יב ז
 נבו ּהָתְנְב מע
 ליעא חערז לבו יונ
 :- םיִרְצמְל | שש
 יִנָּב תהמש לאו ח
 םירְצְמְל לעד לֶאְרְלְ
 אָרְכּוּב יִהונְבּו בקע
 ינבּו ם : ןָבּואְר בקעיד
 אּולַּפּו ונח ןבּואְר
 גבו י : יִמְְַו ןרצח
 ןימָו .לַאּומָי .ןועמש
 רמצו = ןח דאו
 אָתיִנְנָכ רב .לּואשְו

 תֶהְק ןושרָג יולינְבּו אי ,
 הָדּוהְי ינו בי : יִרְרְמּו
 ץֶרפִנ הָלָשו ןנואו רע
 נואו רע תיִמּו חרזו

 ויהנ ןענכד אעַרְּב |[א=
 ינב : ויהיו

 םיעבש ןובשחמ בקעי ,וינבו בקעי (ח) : ונינש לע וי

 םימכח יתפש
 כיקכ סנ יכסו פ"סו ₪: )"קו תופכ6ס לכמ סוכנ 6וסט
 וכככ רמוכ ןולו סנוד .קכ ל"וס 65 יכסו סיככ 'ל ויִוְנּכ
 6סד סופטנו כט לכ סע וד)וכ פומופת תוימ6 למ6ד סוסי
 סופמנ יכככ ל" סגו ךומסכ י"טכיפדכ וקמ ןסדורי ונפל
 ענמנ סד6 ןיסכ ווקולכ ויסונכ .וסמו ויס תוינענכ רמסד
 פ"ע טוו תטרפ י"סכב 5כוס) ותכ ות)כלו ונכ ונקס) םורקלמ
 (י"םנ) .ןפכ ביססק וכרי יפלוי 5סד ("וכ וינכ לכ מוקי
 דימוכ כפ5 סיככס יסוחויכ ככדמהכ כוקכס ךכדט כסיי) "ל
 ג'ע6 כ"5ו 36י06 .5וכ5 .ינכו סופו ןד ינכו ועכ סיכר יל

 . שח

 ₪ ופדכ ןכו5 ןרס) .ספוס יסכנ למס סלככמס םרעמב
 קפל ףסכו כסז לט ןילוכ5 ול דימעס י9 וקיככ למ6 וסזו
 גלפ . וינב תונבו () : וכ6 קס לוט ו9 למסו ילכ
 .תמירצמ םיאבה (ס) : יול פכ פ/דככווו כס כ
 וומסל ןיפו . סילכ כוקכס צ ססל סמוק סעטס סמ לע
 ! . תינענכה ןב (6) : וסכ רס6 :סכ 6 רסס לע
 :יפיס סל סכמ ק9 וגלסמכ ,  ינענכל ק סינעכנט סניד

 'ככ .פ"כו דבכויו סכס 'יפ ןפלו 5קיסד םיונוט6 ןכיכמס 521 ןנוכרמ ייובכפ כילד לכוס ס"פ6 דוק סניד5 י5ק ווקונכד
 פוס סדכ> סנוד 6מלד = ויתולכ כ'כלו תומופק רמוכ י"ל ל"נמ ומסנ> ומוקיו קוספכ כפיס םוסקס) ןילו . ג"פק ףד
 ןוקס .ק6 וג כפכ וניככ ספמ 6ס ל"קד 'צ : ל"ככ סוכרד יסוחי 6כוסד ס"ט כ"6 ויקונכ לכו כיתכד ס"טד %כס ומכ
 : 7 | סכ סמנו ויס .םוינענכד .ל"מ) סוינענכ ככ ןוככ ל"'לסד ?'קד כ : "ובו ם"ע פ"זעו .ופכ "כ כ"סו וכ רככ וומוכו

 מע שוריפ
 םירְצִמ ןייק ןֶמּוקנ ןעָנ ייזנוא הָפַהֶעִפ יאגמ טְראָד
 טיִמ רֶדְניִק ַעְנייִז ראָג גוא בקָעָי ותא ור לָכְו בקש

 ןיָז איד כוא ןיו עניוָז ותַש ריב יִנָּבי ריב (0 ? א
 איד נוא רָטְכַעָט עָביז יב תני ויִמי ןיז עי ןופ
 רע טאָה הֶטְרִעַס ותא איסה ןיָז עיד ןופ רעָסָכעָמ
 יִנָּב תמש הלא (ת + םירָצִמ ןייק ףיז טיִמ טֶכאְַּבַג
 ןופ ןָמעְנ איד ןנעו סאר  גוא הָמְיִרְצִמ םיִאָבַה לאש"

 יי ןופ רוכְּברֶד בֶקַעָי רוכב ןיז עָנייז טימ בקשו

 יִרניִק איִד נוא זר ינכי (ט) : ןֶבּואר ןעוונ ויא
 4 ןילמש יי 6) וגו ךונח ןעוָוג ןנעָו ןבואר ןופ

 וגו לוי עגן ןועמש ןופ רעדניק איר
 ו ןנעז יול ןופ רעדניק איר נוא יל ינכי (אי
 ! האל יב הָלַא וש \דו) (גי) (בי) +: גו ןושְרַנ
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 .סולסנוא
 :לּומהְו ןרצַתְץְרפיְ
 עלות | רבי יב
 ןורמשו  :בּוָו ה
 דרס ןּולְבז ינו -
 ןילֶא וט : לאלון

 תַדיִלָ יִד הָאְל
 תב סא ןדפפ בקע
 שָפְ לכ ּהָתְרָב הָע
 ןיִתְלְּה ּהָתְנְבּו יח
 דָנ ינו זש : תל
 ןובְצֶאו ינוש יגחו ןויפ
 : יִלאְַאְו ידוראנ .

 הָנְמָי - רֶשֶא : ינו
 5 .חַעיִרְבְו יושי הש
 ינבּו ןוחְתחא חַָ
 :לָיִּבְלַמּורָבַחהְיִר
 הפה :יִנָּב .:ןילא- ד

 הָאְלְ ןבְל בהָי
 ןילֶא תי תדיליו ּהָמ
 תיש בקש

 לח ינָּב טי אש
 פסו בקע תת

 ודיליתאו :כ : מע
 םירְצְמְד ין כו

 ינב הלא

 ירש 0

 : .כ"ב) .סנסטיס ןוטמש 3 עכסנפ דע 05ל- סוף
 .ותב הניה תאו;הא

 :סעמזמ ספה מל בקפוב סלק .םיכקנסו ספל
 סליס טירזמ פיס רכז םֶדְלוי ₪ [

 ט'ע שוריפ 0
 איז סאו הֶאְל ןופ ןיז איד ןנעָו סאד

 תב הָניִד תֶאְ םֶרֶצ ןֶרפ ןיא בקַעָי אּוצ |

 על ייטב וב שפג לכ ז 0% 1-5 ו 1 1

 רו 4 אמר שגיו ומ תישארב = <

 ינו *+ לומחו ןרצְח ץרפיינכ ויה +
 : ןרמשו בזו הופ עלו רבששי :

 ; לאחיו ,ןולאו ר דד לז ינבו ד
 הדל רעָא הסל ינב \ הלא 5
 ותב הנד תאו םֶרא ןַָפְּב קוי
 םישלש ויַתְונְבּו .ויִנְּ שפנ"ילכ
 ינושינחוןויפצרנ ינְבּו 5 : שלש
 ינבו":ילֶאְרְאְו ידוראו ירע ןְָצִאְו
 העָירְבו יושיו הושיו הנמי רשא
 רבה העיר ינבו םתהא חרשו
 -רָשֶא הָפְלזיִנְּב הֶלֶא" :לֶאיְבְלִמ
 התא דלתו ותב הֶאלְל ןבל 1

 : שפנ הרשע שש בעי הלא
 בקעי ףסוי בקע תשא - נב
 ץֶרָאְּב סייל דל כ

 "תב תַנְכֶא \ל"הדלי רשַא םירָצמ תג המאה ל תל
 6 רש ₪ 5 . פי ּת ןואד אָּבַ ערפ יָמ

 -תֶאְו שמ תא או ןהכ ערי טופ : םיִרְפא ת -
 םירפא 6 + 65 סלכ גלק| כתב וסכ סניד .םתו 7 ינבו

 םיבשה שורופ
 וניתוברו . בקעי םע ג'ל .לכה-.האלו בקעו לש. . עתונבו  :וינב שפג .לכ (וב) : םשפה ופל ינינפל חיכומכ +

 ושר 8

 שלשו םישלש
 .סילכזס

 0 ל 'בקעי תשא 5 ינב לטי) ; ו
 טע שוריפ

 הֶאַל סאו רָטְבַעָט עז נּוא ןוז עָנייַז ןופ רָפייל

 : 2 דל

 -> ישב ו צי ריו ' ו
 - שץ 4 ' 0

 5 7 דק .
 ט וש" 2% 3
 ה 4 2%

. 

 < וא יירד טעו שלק ןעויְג ונעו ןְנּוויִג םיִא טאה
 רו רגש רדעק ור וא רו ני זטו :ןושראּפ גיִסיירְד



 גדרי שפג םיעבשב השמ

 סֶדְניִה נוא רדניק עניי ןעָמ טיפ יד ןוינ ₪

 שארו יחא 0 יב שאו ו ל ןמינב ן אכ . :םִיִרְפִא

 ינכ הלא כי :דראו | םיפהו םיפמ
 שפל בקע יל ךלי הא לחה
 : םישח רי ינכט :רשע העבדא
 רצו ינוגו לאצהי ילתפנ ינבו דכ
 ירשא החלב ינצ ָ הלא ה: םפשו
 """תֶא דלתו ותכ לחרל בל ןחָנ
 .העבש שפנ ל בקול הלא

 םקעיל הֶאְּבַה .שָפְנהילָכ
 דינבישנ דבלמ וכרייאצ המירצמ
 ינבופ ;ששןםישששפנ לכ ב בקו
 |[ ₪ פכוי , . סנוס כנו 09 - יז" את

 םירומה לעב םיבשר שוריכ .
 "סנטל ידוכמ) ויס לכו ךדיפו 520 'סמכ ב .ם6לו (5כ) : ויימכ = ,ופירי יאצוי (וכ) : תומוחה ןיב הדלינש דבכוי וז ושריפ
 , ששו םישש שפנ לנ הפסירצמ םיצבד

 יאצוי ללכב ןניא האל לש שלשו םישלש לש ןינשחמ
 רמא יכו.עשתו םישש םא יכ ויה אל וכירי יאצוי וכ וכירי

 וינבו  כקעיש  המירצט ָךיִתוְבא

 = םימכח יתפש
 םדלונ ד 5 לכ סעפ 7 ןלוככמ רתוו םוגטנכס לופס ובג
 לכ םונענכ "לס 52 5 5 ןולפונ ויס קויסל  ןפולו ומע סמלה
 (םרסמ) ב וסייווכק) ןכופמ 5תכסו וכו סוד :ןכ ןכפמו
 וקמב רמ6 ךכלו 6% ל ןוכסחב | וחוה ככמ 52 סמל כ'חד

 ךכ .םפרו אוהש בקעו יכ

 האכה שפנה

 כוקכסו בק לנו ךכי כנו )ככ .ןנותו סכ תוורכנ :סיטנ
 "וגו וסע היו הנסיו 'פב ביפכדכ + סטטס .ומגטכ .סםרפמ
 קוספנ 2סד י':ככ םי סועעד ל" . וקיכ ..פוקפ) 0 קו

 סיע5ס ויס םכ ולכסמס יפל ם"יככ סלפמל ומעט ךכופל
 ךיוהמ5 םווכ> 0550 ספפו  י'קל בוסיככ ןייעו) = . סומוהכ

 ןיס ש םוכפנ

 : טיע שוריפ
 בכל חֶאָבַה שָפִנה לָּכ (וכ) + 'וגו ןויּפַצ ןעווג ןנעז

 בכעו טי ןמּוקנ ןנעז סאוו רָבייִל עָלַא הפר
 נאג סורא ןגעז סאו יִר ו יי םירְצכ ןיוכ

%: 

 א .איִר נוא םיִרְנְסְב ל

 םורנס ם'ט  וינכ 325 .ןימינכ קב סרדמכ *
 .1 ט6כו סנפ) ידולמ) .יינע לוקז ם"ע שמרו וסז| ףסויכ ועכיפש
 .טסנלו סיטמ ןד ילכו ינסימ יכסמ 'סמכ 'כ . סוסומ (גכ)
 לס סנק | 50 סיטסכ ןד ינכ ויסט םמס ימ 'סכ ייבמסד סיסק ןנקכ

 = סכ (כ) + סיב לט ולקיע סחיסט 65 קפ6 ןסכ רמלנ
 = סוכל .ןעלכ ןֶרְסמ וסלט . בקעיל

 = ופכ .סווס ןופ 655 רכע ןומל וז לכס ןיסו .סיללמל
 . ססָּכ וסכ לסל סנסו ומכו 63 :סוק ככעכ (2 כזס5)
 -םוכל ו5יסכ יפל ף סב .סטמל ומככ ךכיפל ןסנס סע
 5 ויס 65 ןענכ ןרקמ
 \ ככע ןוטל סוס םפנ סיטבכ סמילנמ סקכס כקטי סיכל
 כ דככש סמ ספסוקנו וינכ ינסו ףסוי סש ופנפכ

 .סע ודלמ .קומוסס למופס | ירכדלו =, (י"םרכ
 ,םש וסע סכר סכקיוכ יסס5מ) ןפכ וכמנ 65 יכסם  סיכנמל ןפדיכי יכפל ך ותמש למול ונ5 םיכולכ סיטכשמ

 .סיטכב לקו . לנכס :תוסלפכ :ןידכוע ויספ- יפפ .סיככ : ןוכל ופיכ םוכפכ ןסול .קכוק כוהלסנ ול
 ה ו טק שוריפ |

 / .איר ןופ רָבִייַו איִר ץוח בקע ינ ישָנ דבְלְס רְדניק
 = ןענ ןנעָ רעיל עֶלָא טַפַנ ל בקַעָי ןופ רדניק
 . דלי רשַא ףסוי ינו כ + גיִצְכַעָז נא םֶקַעָד שש) םישש

 .םיא ןֶנַעַז סא ףסוי ןופ וע"

 מב יו אכ
 7 לָבְשַאְו . רָבְבָ
 כי 0 יחא ןמענ |

 ןילֶא בכ : דרו םיִפָחְ
 ודילותא יד |לָחָר יב
 אנ :לָכ . -בקעיל
 5 רָעַע / | הָעְבְַא |

 +: שח ד ינו גכ
 לאח יָת ינבו:דכ

 :החלב יב ןיֶלא הכ
 הקרב לַחְרְלןִבְל בה
 בקעיל ןילא תָי תַדיִליו
 ': אָטְבָש אָשפנ לכ
 אלע | אָתַשִפַנ :לּב וב
 :יקפנ "םיחצמל בקעיל
 ! יִנְב יִשָנָמ רב .הָּכְר
 תש אשפנ לָּב בקע
 פסי נבו זכ : תישו

 יישר

 | םפנס לָכ ינטסו . טסו ספט

 \ ל
4% 6 



 הל <

 ןיִרְת אָשּפָנ סָיִרְצִמְּב
 תיִבְל :אָתָשָפַנ לב
 םיִרְצַמְל .ּולער בקע
 הָדּוהְי תו חכ :ןיעְבָש
 סי תוליהּומָבִק חלש
 גל יהומְדמ הָאָנּ
 : ןשְד :אָעְראְל ותא

 ּודיליִתֶא == יד

 + יה

 ףס" | סיקמו טכ
 קיִלְסּו יִהְוּכְתְר
 לאְרְעו = < תּומְדְמל
 ילגְתאְ .ןשגל יהוא
 ּהָרְוצ לע לפְו הל
 :.דוע ּהָרְוצ לע אָבְבּו
 ףָקויִל לֶאְרְשְי רמו ל
 םירוטה לעב | ולא |
 דמ6 ןכמס סינק סמכנ 55פ5מ פוס ספטמפמו דק6 6וס סמעגמ

 יישר ל
 ל6ל סידכוע ויסט .יפל טפנ ןסו6 לוק כוסכסו 5 ויס
 וג- סונפל ופוגלפכ . וינפל תרוהל ה : (דחפ
 סדוק . וינפל : .סכ קייסי ךליס תולוסלו סוקמ

 דומלס :םיּכ 2 ןקס> וימפל םולוס) 6"פו .. ספסל עינוט
 .ותבכרמ ףסוי רסאיו (טכ) :סלכוס 55 ספממ תש
 דוככל .זכדזסל א סכככמל . סיסופס 5 לספ ומלט פוס

 ךביו :ויכ5 5.-ב סלל ףסשי .וילא אריו :1
 (ד9 כויל) ןכו סיככ קוככס ןופ :. דוע ויראוצ לע
 וילע ספ וכיס .סוס יוככ | ןומל דוע סיטי סוס לע 69 יִכ
 ףיסוסו סנלס ןלכ 66 ג ויסטה לע סופסומ סוניפ
 ףסוי יללומ לע לפכ סל כקפי 536 ליגרס למ .רסוו יככַב
 : עפש 6 ד סמוק סיסט ויפוככ .ולמפו וקמנ .59\

 טע שוריפ
 ייונָצ סנש שפנ עונג זיא םִיַרְצִמ ןיִא ןראוָנ ןרוּבְנ
 םַעַ ןופ רָּבייִל עֶלַא בקי תבל שפת לכ ןשמנעמ
 ןוש ןיִעָו סאו הָסרצַס הָאַּכְ בקע ןופ דיג זוה
 תֶאְו חכו : גיִצְביִ סילְבַש ןַעְווְנזיִא םירצֶמ ןייק ןמּוקנ
 רַפ טקיִשג בקע טאָה הָרּוהְו נא ויִנָּפל חלש הָדוהְ
 ןייַא ןיִמאְר סוא -לאָז .רָע הָנְעּו רּנָפָל תור יז

 ןיהַמ ןמוק טעוָנ רע רֶדייִמ ןנעו) טְנייַז ןופ טֶרֶא |
 ןצעזכ טְראְר יז לאָז רע איוון םיִא לאָז נוא
 םיִא טאָה רע טֶבייִרָש שָרְדָמ רעָד .ןָשג יא
 שדמה תי ןייִ ןֶבאַמ טראד םיִ לאָזרַע טקיש)
 רַד וא שגר יאבנ ןָנְרעַ ניר לא בקע וו
 : ןָשג דָנאָל םעד ןיא ןָמּוקְנ עַל איינ ןֶנעָנ ךאנ

 בעיזייתיבְל שפנהיהזלפ םִיָנש שָפָנ םיִרְצְמְב וק"ירליזירשא ףסז

 לעיו ותבַּכְרַמ ףסוי רֶמֶאיַויי :ןשנ
 אָרִיו הָנָשֶנ ויִבָא לארשי"תארקל
 לע ביו ויראוצ"י"לע לפי
 ילֶא לֶאְרְשְי מאי :דוע ויָראְוצ

 2 "+ נו

 ד:ן- ₪5 ₪

 יש ם + םיעבש הָמיִרַצִמ הֶאְּבִה
 ףָסויילָאוינפקחלש הדְוחְייתַאְו יש
 1 הצר ואביו הָנָשג ויָנפְל תרוהל

 ףסוי
 םיבשר שוריפ

 שיא לע אל יכ ביתכרכ .הברה .רוע (טכ) : םיעבש ויח

 םימכח יתפש

 לכ תת: צ'ו ססס ףונמ םרדמסו סטמה 508 וכ 5) ומע
 :סכופ  תווקופ וכ | קי סונ< "וו כסמ  תלוס) | כיתכדפ
 ןוופ ןוסד (ל'טרספ) ב : ל"עבמ .וקנכרמכ ככרוו כ'לסד א
 19 תופכס) ךכס ל .כקעו יכסס  ףסוונ סלרנ כקטוכ רפומ

 ךיס ףסוי לכ6 ספ רוגל סיכנמ) ךגסש דועו = ךכס ופופ 0
 וכ םיכסט קוספס טרפמ י'ער 2 + ויכ65 ו) תופכס) ותלרקל
 ןמ ערפנ ס"כקסטכ יפק סז קוספד דוע .סוכו שו לע "ה
 ספ וכי ונייסד ולטסכ ספמ רתוי ססמ ערפנ ונוס סועטרס
 ל'נו . ללפספו דמוע סיס 5מ)ד ס)ועס סיכקפ ד : "וכו וולפ
 לטכו סלט .ודכ ל?פהמס ונפל רוכע) רוס  ל'וכ ורמ5 65ד
 כקעו תנווכ לטכי 5מס וכסוו לע לפנ ךיל ףסוי ש"כו וקנווכ
 רקיע סוסד ןופלכ קוכפכ 5וס .סנווכס כקיע פ'ק 36 וכו
 קוספ לכקש לק5% וולע לפכ סו .סיעמ סוכלמ לוע .סנבק
 . ףסויד ?'וו . עמל 5 כ"ג 6כק 5) סמ ףסוו ק'פו .  ןוכסכ

 ט'ע שוריפ
 ןייא ןיילא טאָה ףסוי :נוא והְבְכְרַמ ףסי .רסאיו (טכ)

 ןייז ןופ ןנאו) טייר ןייז ןיִא דֶרַעָּפ איִר טְנאָּפֶשִנ
 א הנשי ייִבָא לֶאְרשְי תארקל ליו ןנעְוְ דּובַּכ םרַמאַּפ

 ג ןייק לֶאְרְַי רָמאָפ ןייז ןנעָק ןֶנְנאַנְג ףוא זי
 רָטאָּפ ןייז וצ ןזיווב ףיז טאַה ףסוי גוא ויָלַא אד

 ץייז ףוא ןֶלאַפִ זיא ףסוי וא ייִראצ לע לופו בקעו
 . טנג ליפ טה רַע נוא דש ייִצ ל ךכו ולאה
 ףוא ןָלַּפִנ טינ בקעַי יא סאו) רֶפ טָבייִרְש וישר
 טָשוקנ טיג םיִא טאָה נּוא ףַסּוי ןופ זלאַה םעְר
 עמָש תירקכ טֶנאָזנ לאְמטְְנעְר טאָה רע ראנ
 לו רסאמ \ל) :ןייז קיִסָשַכ טֶלאוְוְג טיִנ רֶע טאָה
 9 = חָמָא ףֶכוי וצ בקעי טאג טאָה רַע נוא ףפוי ל

 ב זק כל 7%

 ₪ במר
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 "א א חיה מאיו * :יח ףדוע יִכ ךיְנָפיתַא
 1 ל תא עב דע ויִכִא תָּבד"לֶאְו ויחְֶאדיילֶא ףסוי

 , 4 240-060 של. ה-0 0 8% /

 שניו-ומ תישארב

 ,9% 5% יתואר ירא םעפה הָתּומָא ףסוי

 ' א יפו תיגא הרמאו| הערפל הֶדיִגַא) הלעא

 ו "[ִרֶאְּכ רשא יִבָא"תיִבּו יהא וילא

6 

 ח-

 א צה אמש יער םיִשְבַאהְו = : יִלֶא ואב ןעְּ

 | אש םנאצו ויה הָנקִמ ישְנַאְ"יִכ ןאצ
 צה ! איכה םָהְָל רשאידילכו רהב
 רמְאְוהערפסכְל ארקיייּכ הָיהְו *
 ישְנא םֶתְרַמַאְו * :םכישעמ"המ
 . םתפ 'ל לכוס רפמ יש6 פפרפו א'

 םיבשר שוריפ
 אסזי רמא חו לכ .ןאצ יעור םישנאתו (בל) : דוע םישי

 םימכח יתפש
 , סטמס ןמ רוטפ סוטככ קסועו ווכה דוככ פוטמכ קסוט סיס
 דוכט סיסס ינפמ ןופתר קוספכ ןמלע .רטופ סיס ףסויד ל'יעו
 6יטנס סדןכי יבכ 96 ם'ק 5וס ו .'וגו ?םכטו .עמס ןנוכמסדכ
 5 רמונכ זך :.סודופ>תס .סמ 5סליגכ דולט .סיסש ינפמ
 ונממ = ןכופס יפכ . ןינפ פו6כ5 סכזכ .למ5מ תומ) םקיבכ
 ידכ סימיכ ללפקס) לכ וינס ₪15כ0) סכזש  כמסממ 7
 רמסס 525 י"סכ 35 וקעדו | : ןינע ימיכ .ונכ סע סומס)

 טיע שוריפ
 טֶלאוְ ןֶּבְראַמְש רַנּוצַא ןוש לאָז ףיא ןַעוָנ פס
 ףֶש יִכ ינָּפ תֶא יִתַיאְכ ירח טסיירטנ ןוש ךיִמ ךיא
 אוד זַא םיִנָּפ-ןייִד ןהעְוג וש באָה .ָךיָא לויונ יָח

 טֶנאָג רע טָה ווא טבייִרְש יישר .אָנ טסָּבַעְל
 איי .ןְבְרַטְש לע ךָא טְניִמְג ּבאָה א
 תַמְחִמ אָּבַה םֶלּיע ןופ גוא הֶזַה םֶלּוע ןופ תּותימ
 ףיִא ּבאָה ןאָטְג פָא ריִמ ןופ ףיז טָה הֶגיִכש איר
 רִמ ןופ הָתיִמ ןייב ןֶנאָפ טעו טאָנ זַא טְניִמְג
 רַעְדְרְּב עָעיִד אּוצ טקישְנ ףיִר ּבאָה ףיִא לייונ
 רַעָמ ןוש ףיִא לע טסְּבעְל אוד א דְנוצָא רּבַא

 רָר ןופ ראָנ רָולָּב לאָמ יש ראָ ןיִּבְראַמְש םיִנ
 וא ויט תיִב לֶאְו ייִחֶא לֶא ףסוי רֶמִּמ (אל) : שֶלַעוו
 ןייז אוצ גוא רַעְרירְּב יז וצ טֶנאָוג טאָה ףַס
 ףוא לַעְנ וש הערפל הָיִגְנ למ רני זזה םֶרְמאפ

: - 

 . ער אירבגו בל + יול

 .ןהַעְמ ה
 .ןיהֶל יד לָבו ןוהְותו
 . יִרָא יחיו גל + ואיתי
 .רמייוהערפ ןוכל ירק
 |! .ןוכידבש = אמ

 [ ירנ ירבו ןורטיה,ך> | המ
 | | ימ םירוטה לעב

 |  קכדס סיפמלנס .ךלדש סוטוק ןכקנ .ימג ןלו סיככ 165 ל"יסס

 5 צשר
 % .וקכדמו חה .ופונכפל ועופפ . םעפה חתומא (2)
 סקלססנמ כ'סועלו ז'סועב םוקומ יסכ תומל יסייס רוכס
 ויסכע ךססימ ס'כקס ילטכתיט למול יפייסו סניכס ילפמ
 : הרמאו (6ל) : םס6 סעפ 055 ומ5 5ל יס ךדומס
 = 5 יעוכ סיכנפסו ו ול לפיפ דועו .'ונו יחא וילא
 | ?וס סוספנ יפנפכ רכדכ 'ונו 55  יעור סיקנ5סו כיפכו לוקוס

 | . טיע .שוריפ
 < ָךיִא נוא דל הדסי העְרּפ וצ ןנאָז לוו נוא ןיינ
 יִניַמ זץ רָשּ ִבָא תיגי ימי יא ּצ ןנאָז לעוו
 , .ןעוננ ןנעָנ פאו דיג זוח סֶרָטאַפ ןיימ גוא רָריִרְ
 = + דיִמ אוצ ןָמּוקְנ נז לא יי ןעְנְּכ רנאל א
 : ונע .ןשטנעָמ איר :נוא .ןאצ יער םיִטֶנֶאמ (בל)
 < אייז םּוראוו יה הנק ישא יִּכ ףאש ןופ רָכיִטְסאַּפ

 ןנעָלְּפ אייז רֶָמּולְּכ ףאָש ןופ ןיראה ןעטנ ןנעְו
 . יִקָּב איז ןנעַ רעָּביִרְר ףאָש טיִמ ריִמָּמ ןלְרֶגאַה
 < ל רָשָא לכ רב פאצְו ייז טישאפ ןעָמ וז איוו
 = וא רַעָדְנִיִר עָרְעייַז וא ףאַש עָרעיַז בוא איכה
 טכרְבִג ץֶלַא איי ןֶּבאָה געָמ ראפ רי ראָנ
 =  חַמ רַסְָו חערפ םֶכָל א יל ןייז טעו סע נא ה
 = .ףייצ טעו גוא ןפּור ףייא טעו העְרּפ ומ כי
 שמ פפופש (הלו 3 זיא רע עי סאו נע

" 



 חדב
 ,דחשל לא

 א כ דעו אנ

 ןּובְיִת ה יִד- ליב
 יִרָא = ןָשגְ אעַרּב 0

 לָּכ יִאְרְצַמ ןיקחרמ
 אָתֶאְ א : א יער
 *ד-

 הָעְרַפל יוחו = ףסז
 ןוהנניחאְואָּבַאְרמאו
 ןוהַל .יִּד לב ןוחרותו
 ןמכד אעראָמ ותא
 אעַראְּב | ןואא אָהְ

 ןמ  תַצְקִמּו ב: ןָשגד
 אָשִמַח .רַבָּד יהוא
 םָדַ ןונמיקאו ןיִרְבג
 יָקּוהַאְל הָעְרַּפ רמָאַוג : העְרּפ .
 םירוטה לעב .
 זיק6 ס5קמו () :: סיכיוסס סתו5 ודילפי 696 6 יספ 6
 ו'זעת ל

 סיכו / שנ ראב וכשת ו (דנ . "וו

 סק9 ןילס ו ל ומקס כו סערמ ןל( 7 כולל
 סה סככיפויו וילטמ .ססקוקרי קכהל ל ןיסיקב
 סל. סקפ 5... רנו .םירצמ תבעות יב
 סקכש .סיהוספס . ןמ * ויחא הצקמו (5) : סוסנס /
 סילוכנ סקופ ספכי סקס .סולוכג סיסכג  ןיספ סרוכננ

 יו ןועמט ןכולכ סס .סלקו . וקמקלמ יככ0 סוס סטעי

 - ומ תישארב "

 "ידעו ונירוענמ ףיִרְבַע ויה הנקמ ד
 רובע וניִתבַאיסּונסנַאיסנ הע
 הָבעְותזהיִכ ןשג ץֶרֶאְּב ובשּת
 לָּכ םירצִמ
 יחאו יבא רמו תערפלדגיומסוי
 בתל רשא"דילכו םרקבו םנאצְ
 :ןָשג ץראְב סגה ןעגְּכְְֶרֶאמּואְּב
 8 השמחחמל ויִחָאהְצְקִמּוי
 הערפ רָמאיַו :העְרפ ינפל םנַיו
 .3 0 6523 וימח סנקפו אתו

 46 גמה שגוו זמ ומ

 אביו ו ₪ הערזז

 ורמאו

 םיבשר שוריפ
 לכ םהיניעב ויה םיזבג .  םירצמ תבקות יכ (דל)

 םימכת יתפש

 : הערפל

 < 5%-לכ5 סילק סישנש. ל'ף "וגו סו: סטו ןכ רמ6 וית6נו
 קוידו 'וגו סיקנססו סז לכד 15 רמו6 דועו םכופ ךכ) סעלפ)
 יעוכ סוכוכספ סיעדוו ססט 2 ז : סכמולו סדוגלו 3 גפכמ
 ןופס ןועדוו ךכלס .ןפפל דומק ססס פג ןסייווכ ןיטדוי ןנס
 :בטוק /כ כ"ח: , ך65 ייעול לכ סימנוט .ךכלס םממ | ססנ
 וגכ :סוגסזנ .סולנמסס בפולכ סוג 2ו36- תדוכמ .'5 /6וס 6כקככ
 ומנע ונוטה תדוכעכ .סקינועכ סוכקתנ טסו 5 וכורכ לודג

 עטס לךמסי\ סדוסו) ספ , לפכ סיכוכגס ה ממ 935 . סכרכככ ססומב .סכמ לסל למ סת . ןיִמְָכָכו רכסמי
 5005 .ןקו לגכמ | 7 ספ לו. ולספנ במס יתכנו . דג .כוסכמ ךולכ למס דגלז , סדוסי לוק יס

 , = .טיע שוריפ
 ינייד ןגאָז רי טְלאָז המע רפי רגיש יחמצ הוס פש
 טניִנּוי רזנּוא ןופ ךיפ ןופ ןֶראַה איר ןנַעָו טֶכַעָנְק
 וא ריִמ ףוא .יִתוָא םנ ְחְנַא פ2 דָנּוצָא זיִּב ןא
 יא ויַה נעו טֶסַעְְו ןופ וא ןֶרעַמְלָע עְרזנּוא
 ריא ןגַעוו ןופ ןָשג ץֶרּב ּובָשִּת רבב ןָגאָז וזַא ָךיוא

 ּףֶרוד םוחאוו ןשג דנא יא ןציז .ןָביילּב 0%
 יקָּב טיָנ טְנַעָו ריִפ ןְגאֶז םיא טעו) ריִא וא םעָר |

 רֶד ףיז ןופ יי רע טעו תונָמּוא רד ןייק ןא
 לוווו דנאל םאָר ּךאָד טפְראַדַּב ריִא נוא .ןֶרָמייו
 ףיפ עָרַעְויַא ראָּפ ישאּפ ןיִדְנאַה ראָפ זיא ןטראָד

 זיִא םאְָד םוראוָו ןאצ הצו לָּכ סִרְצִמ :הָבָ
 | ןָשאָּפ םאוָו-איִד םיִרְצַמ איִר אייָּב גידרע

 פסי אכוו (א) : ףאָש אד וצ 4 | ]

 ט'ע שוריפ |
 טגאזג טאָה נוא ןמּוקנ זיא ףסוי נוא הערפל דג
 =רָל רָשָא לָכְו םֶרְקְבּו סָנאצְו יִהָאְו יִבָא רָמִאיַו הָעְרַפ אוצ

 :ּוא רֶריִרְּב יִניַמ נוא דָמאָפ ןייִב טְנאָזנ טאָה וא
 םּמ ץֶלָא טו גוא רֶדְניִר ודעווז נוא ףאש יִרָעייַ
 אל םִעְר ןופ ןֶמּוקג ןָנְעְז כ ץְרֶאס יא ןּכאַה יז
 דנאָל .םעָר ןיא ןנעְו אייז נגא ןָשג רבם ב
 ןייצ ןופ בוא םיִשְנָא הָשִמָה חַקָל ויִחֶא הצְקִמּו (ב :ןשג

 פָניִפ ןעָמּונְג רע טאָה רַעָריִרְּב ענו ןופ 5
 איִד ןופ ןמונג טאַה רֶע טּבייִרְש יישר ,ןָשֶטְנעַמ
 רע יִרְּכ םיִרּבְנ ראפ זיווג טיִנ ןֶרעוו איז סאו
 ,ינּוא ה ןויז רָביִא ןיראַה האפ אוז ו



. 

 הד:אָקהנאאא ףידכע] ןאצ הער הערפל
 "לא ורמאיו :וניתובא"סנ ונחנא
 ןיִאדדיִּכ לנאָּב רב רוגל הערפ
 "היפ .ךידבעל רשא ןאצל הערמ
 הָתַעְו :ןעְנְּכ ץֶרַאְּ בערה רָבְּכ
 : ןָשִג ץִרְּב ףידבע אָנְובשי
 רמאל פסויי"לא הערפ רָמאְיו ₪
 ץרָא ' * ךילא ּואָּב היָחאו יא
 ץֶראְה בשימּב אוה דריִנָפל םירצמ
 וחא"תַפְו ךיִבָא"תֶא בשוה
 סב תעדיזסָאו ןשג ץֶרָאְּב

 םיבשר שוריפ
 חבול ןיב הליבאל ןיב םהיניעב ןאצ הסואמ יכ ןאצה יעוד
 . ץראב רוגל (ד) : וגו םירצמ תבעות תא חבונ ןה ביתכדכ
 הז לכ :. וננאצל הערמ ליבשב אלא ןוממ רסוח ךותמ אלו

 םימכח יתפש
 ןוסש .סנכ 'מ ןסופ לכ זך : ןרסס כטיעכ ספוש כיטוו ס"מ

 "וכו ןוכסכ ןילגנוגמ סדוסי 5 ויתומ פ ויס רכדמכ )רש =

 . ק'ככ פסיפדכ 'ח לכדב םי סעמ ./ סומנמ סוטמ
 ט'ע שוריפ

 רְדיִרְּב איד אוצ טְנאָזְנ טאָה העְרַּפ נוא ייָרֶא לא

 ורסאי גרעוו רַעייַא זיא סאו סכיששמ חמ ףסוי ןופ
 יִדָבַי ןאצ השר הערפ וצ םְנאְזִג איז ןֶּבאה הערפ לא
 פנ ףאש ןופ רעְביִטְסאָּפ ןנעָז טכעְנְק עָנייד ריִמ
 : ןרָמְלְע ירזנוא ףוא נּוא ריִמ וא ּניִתוַא םנ ָחְנַ
 ןֶבאָה אּויָז נא ואב ץֶרָאְּב רוגל העְרפ לֶא ּורָמָאיַו ודו

 ןיִא ןָבִאוו אּוצ ןֶמּוקנ ןנעז רימ הערפ אוצ טֶנאָזג
 ףירבעל רֶשֶא ןאצל הערמ יא .יִּ םָיְרְצמ דאל םעַר 0

 ןעְּב דָנאַל ןיא ןדְנאַה ראָפ טיִנ זיִא סע םהאָט
 ּובָשי ₪ רימי ןָטְעָּ דָנּוצַא נוא הָמַש יש אפ

 = |הרשל = 7

₪ | 7 8 0 
 ₪ שנו ומ תישארב 4

 דד הערפל .ירמפ .ורמאיו םֶכישעמ"דיהמ ויַחָאדילא
 אבות 7 הערפל
 יִרֶא "אָעַתֶא אעראב
 , |34 אָיעְר " תיל

 ןע נכד אעראּב אָנפַב
 יש עב ןובתי ןמו

 נאוה :ןשגדאעַראְּב
 רַמיִמְל ףַמּיְל העְרּפ
 ז ותא .ףסאְו ףובא
 אשרא וי סל
 איה .ףמְדק. םירצמְד
 עַרָאָּב = ריִפְשְרְּב
 תי ךּובָא תי ביִתוא
 א אעראְב ןובָת ְיְמִא
 תיִאָו תעַדָי םאָו ןשגך -

 אליה ןירֶבִּג ןְּב
 . ןוננמתו

 ובשי ה

 - םירוטה לעב
 : ןסוג 'יגכ לפס בטמכ 0) : סיטיסס "טז 'מינכ קל
 ם דעגפ ןוכ6כ ספמשו ךדיפו 620 סכםמכ 'כ , סתעפו
 ס 2 סיכופכ .סמס ויסו סיניימס .יפ6כ .לפ סילפו .סינומע

 יל?
 ל עמ 'מנב לכס י"ס  תדגס .פיסמ ר'כ ןופל וקז
 סיטלסס סס סקופט ססמ לפככ סתולש וכונמ (כ5 ק'כ)
 פככוס 05 ופמ .?פלוסמ .סדוקיו סעלפ .ינפל ליכס ןפולו
 .וכלמ 'מנב מכ סכרבס ססזוב וכינב ילפסד לתויכככו

 | " "7 שע שוריפ |
 טר העְרַּפ גוא רמאל פסי לֶא העְרִפ רמאינ \ה) : ןשג

 יל וב ד תיכו נא ו דוא ףכזי אוצ טנא
 ; רי וצ ןמוקנ ןנעז רֶריִרְּב עגייד נוא רָמאָפ ןייד

 אר זיא עמ דָנאַל 0
 םעְר ןופ ןָטָסַָּב םעָר יא :ץֶראָק טיג ריָד ראפ
 מאב ןייד ץ עואְּב יא תֶאְנ יבא תֶא בשיה דנאל

 ןושיג י רנאל םַעְר ןיא וטג עב רֶדיִרְּב ענב נוא
 תו 22 %- -- טרי 6 ב רַמולְּ



 הע 2 .
 וערפ ת יבק עי יב

 בקעל הע רַמָאְו ח
 : הערפל בלע דַמָאְ ט רקעיזלא | :.ךיח יִנש ימוי הָמָּכ
 יִתּובְתְות יש ימש
 ןינש = ןיתלתו | הֶאִמ
 ימוי וה ןישיבו ןירז

 וקיבדא אָלְו ייח ינש
 יתָהבא ייח ינש ימי ג

 : ןוהתּובָמּות מב
 תי .בקעָי .ךיִרְבּו <
 םדק ןִמ .קָפְּ הערפ

 הערפ
 םירוטה לעב

 'סמכ 'כ . וסדמעיו (ז) : ןוק6כ ספמסו 6וס סח ךלמס 3
 ווסו ןקז סיס .כקפיס יִפכ ןסכס לזעל6 ינפ5.וסדפפיו ךדישו 550
 סטנט שייכתמ סיס -פסוסי .סגו דומטכ .לקויש ידכ .וכמ\ס) ןיכומפ
 ןילילל | ויסו וסשטעי 6מש סעממ 6כי .סיסו סע יכל ד

 ישר
 : 65 סוערל ומ .םונמוסכ ןיפיקכ . ליח ישנא 6
 . בקעי ךרביו () :ילפ י 5 !פ .יל רשא לע
 סינלמס ינפל  סיסלכס לכ .ךרָלְכ סול תנוממ סיס
 . ירונמ ינש (פ) : (ןטסיכנ) זפל3 ל"ידומט סיקלפל

 : סכופכ .וניפס 691. ןלסכ לג .ופויס ימי לכ ופולנ ימי
 סילפ ינפפמ סילטפנס לכ 'ךלדפ . בקעי ךרבוו (י)
 סלעיפ וכלכ סכרכ .ספו .תופכ סולעולו סתוס סיקלכמ
 ינ 55 סיפכג ימ ססוס סילנמ ןיקש יפל ןילגככ םופימ ְבָ

 מ'ע שוריפ
 רַעָבִיִא ןיִראַָה ראפ ןֶכאַמ אייז וטָסְלאָז יל רָשָא לע

 ףאָש עָניִמ לאָ ןעָמ איוו רֶמלְּכ ףאַש עָניִמ
 העְרְפ יִנָפִל והדימעיו ויִבָא בקלי תֶא ףסוי אביו () ? ןשאפ

 טֶח נּוא בקע רָמאָפ ןייז טֶכאְרְּבִנ שאה ףָסוי נוא
 ה זערפ תֶא בקע רי הָערַפ ראָפ טלעָמַשנ םיִא

 סאד טָּבייִרָש יישר . הע וצ טָשֶטְנעָבִג בקַעו <
 וזא םולש ןייז ןיִא טְנעְרְפִנ טאָה רֶע ןעָמ טעיִמ <

 םי טיִמ ףיז טָהַעְז ןעְכ א זיִא רֶנייִטֶש רד
 גאְזג טאָה בקעָי לֶא הָעְרַּפ רָמאִיַו (ח) : ןיטייצ

 וטְסיִּ ראָ לפי ףייח ינש ומ בקע \ 4
 טנאָמ ב לע מאת תפ 5 2 מ

 ךמב |  שנומז תשארב> 2,

 ילעהנקמ ירש םתמשו ליחייש נא ל
 בקעות ףסוי אביו : :יל"רשא 5

 הלכו הערפ ינפל והדמעמו ויבא
 .הערפ רמאי " :הערפ"תַא בקע

 . יח ינש ימי המ
 ימי הערפ פילֶא בקעי רמי
 ' תאמו םיִשלש ידונמ
 וגישה אלו ייח ינש למי ויה םיער
 ינש ימיזתא
 הערפיתא בקעי דרבי :םֶהיִרְוְנִמ
 . ₪2 ספרפ 36 כקפי רפחיו . זי סליגפ כקפי 38 ספרפ רפליו אך

1 

 2 הגש

 וים יִתבָא ייה

 אציו

 םיבשר שוריפ
 ישנא (ו) : ואב ףסוי לשמ חקיל הערפ רמאי אלש ורמא
 ינאו , תא ליח תשא ומכ חר ורשלו הרובגל: םיואר = ..ליח
 : וניבר 'יפכ אליח ינבר הנקמ ירש םוגרת יתאצמ ריעַצה
 יארמ רתוי ןקז ויניעב בקעי הארנש יפל . םיערו םעמ (ט)

 םימכת יתפש .
 פודיסמ 3 סו ליס ןיפ כ"כ זמ : סכככס קפוכ י'סר ומיכסו
 ולעס 5 ןויכו ךידכע ן6 סעול כיקכדמ * :: ןופמ ןופל 5
 יפק כ"ג סרקכ :כותכד- סנקמ ופדו ן55 יעוכ ספס 596 סעלפל
 ךלכווס 5" ומכ לוקו למומנת טכדממ פוס סז כ +: ן55 לע
 סכרככ | 15ג ןוכסכ 'יפכד ףוסכ .קיסמט מכ םממ סכרב לוס
 ךילפ סמו .םוטר סולטונ .סימטפנס לכ 'ופדכ 595 לוס ספת
 5ןס קממ סכרכד סוס דקמ 'ופ לכס ג'ת וקרב סכככ ספ

 ספלפ סיס .ךעופו כקעו לכ וקכרכמו סקטמו סנוע סול
 טיע שוריפ

 ננו ןיימ ןופ ןראי איְ יבוגפ יִנָש יפי הערפ וצ
 ראו גיסיירר נוא טרעְרְנּוה חֶנָש תמו םיטלש נע
 ןעונ נעו ייַח יִנָש יִמָי ויק ןויב וא םיִנָרְו גיְנייְוְו סעְמ

 שְבַעָלְג רַעָהַא ּיַּב באָה יא סאו) ןֶראָי עָניימ
 ימי נוא תֶא טכיירגנ טיִנ ןֶּבאַה אייִז נא ויה אלְו
 ןופ גאָט ּבַעְל איִד ןופ ןְראָי אייד יִמוגָא יח יש

 ְּ רע ןופ פירוס נַעָט איר ןיא יס ןרטלע עָנייִמ

 ירעָסְעָּב טאָהְג ןֶּבאָה ןרטלע יִנייַמ רָמולָכ נונו
 בקש נוא הערפ תֶא בקעי רב ל ָךיֶא רַדייִא ןראי

 ישר . לוערפ ראָפ ןו נאָנַג סורַא זיא

 ד הערפ למ אצְיו הערפ - ו טאָה



 ו

 שנו זמ ,"תושארב

2 | 

0% 
488 = 

 ןעגּכ ץראו םירצמ

 . טיק שיחספ < טסלה | 2 דיס סי לכו א"

 חַבתֶשִאְּר אָפְסַב לָּכ תי ףסוי טיקלו די
 5 בשר שוריפ

 לבא םה טעמ בקעי ול בישה ךייה ינש יסי המכ ול לאשש
 .הלתו (גי) : יאדמ רתוי ןקז ךיניעב הארנ ינא ךכלו םה םיער

 םימכח יתפש
 סכרכ "כ ןסו6 ןיכככמ סילטס | ינס)מ סילטפנס לכ ךרדד
 6וכ ףטס ךכד רפוטכ 7 : וכככ .סכככ סו יסק "טו טפמ
 ןכלדפ ףטס ךרונ' סל ףלכ רמלו ךכומ 592 - סנס ררס)
 ךרופס ופ : לכנכט ס'כ ןפו6 לכלכ ןכר5  ידכמ רסוו לוסכ ררסנ
 כקמו 5כשמ 5סד  סנוט6כ סנט טייס ם |: ספוכ ינכג

 טיע שוריפ
 ןמונְג תושר םיִא ייִּב טאֶה רֶע ןעָמ טֶניִמ םאְר

 זַא זיא ריִטַש רֶ איוו וזא ןייג קעווָא לא רע
 איז ןַעָמ טשְֶנעְּב "םיִכְלַמ ן ופ קעוָוַא טייג עמ
 חֶכְרְּב יד וא .. תושר אייז איב טמַעָנ ןעָמ נּוא
 םיִא לאָז סּוליִנ רֶר זַא טשֶטְנַעָּבִג םיִא רַע טאָה

 ןנער ןייק טיִנ טייג םָיִרְצִמ ןיִא םּוראוו ןייג ןגעקא = =
 ןופ נוא רֶדְלעָפ איר א טקנעַרְכ סּולינ רה ראָג

 טנעלפ טשְנִעָּבִגסיִא טָה בֶקַעָי ז8ַ ןָא טייצ רָה = =
 ןגעקא םיִא םּוליִנ רֶד זיא סּוליִנ םוצ ןייג הערפ 1
 : רַעְרְלַעָפ איד ןקנעַרכ ןֶא טנעְלפ נוא ןעְנְנאָנְנ :

 טָצַעְזַּבַטֶה ףָסּוי - ויָחֶא תֶאְו ויִבָא תֶא ףסוי בשוינ (אהו

 נא הָנוחֶא םֶהָל 5 רַעְרִיִרְּב עָנייִז נוא רָמאָפ "+ |
 םְרְצִמ דאל םעְד ןיִא ברא ןיי ןָבַעָגִג אייז מאס
 םִהֶצִמ דָנאַל םעופ ןָטְסַעָּב םער א זר יו -

 יל

 בשלו א יש ; הערפ .- אָציו
 םָהְל ןהיייַחְא"תַאְוויִבָאְ"תֶא ףסוי
 בָטיִמְּב םירצמ ץֶרָאְּב הא
 הָוצ רשַאַּכ ססמער ץֶרַאְּבץִרֶאה
 ויבָאתַא ףסוי לכלי > * הערפ
 םָחַל ובא תיִּביִלָּכ תאו ויחַא"תאו
 ץֶראְהיכְּב ןיא םחְלְו *:ףטהיִפל
 ץרא הלתו רֶאְמ בערה רבב"

 : בערה ינפמ
 ףסָּפַהילּבְ"תֶא ףסוי טקליו ד

 : הָעְרּב
 כ תי .ףסוי
 77 אשחא בַהִיְו הוא

 םִיָרָצִמְד

 אָעְראְּ

 יהְובָא תי ףסו
 תי לָּב ת "הוא
 םופל אָמְחְל יהוא
 תיל אמחלו 1 אלפמ
 תיקח ירא אערא לבב
 יה לתא אָדַחל אָנְפַּ

 ןםירָצַמְ אר א מ
 :ןענכה אעראד אמו
 1 אָנְּפַּכ םֶדה ןמ

 אעראב

 אצמגה

 . כו א"ה קיפמ ךכיפל רקיע י"חה
 ירתוי תוקוחרה לבא .

 . יניע סעכמ הכתו ומכ
 ןענכ ץראו םירצמ ץרא : רוא הגנ

 יישר
 .ןלס ס6 סקשמו ותסלקל .סלוע סוסו סול ל5 לכ
 = יפל (בי) : סוסןכונ ןרסמ . םסמעף (6) : (5מוהנק)
 - םחלו 09 : ספ כ לכל ל ךיללס יפל . ףטה
 | מע תנקסל מ ןוטקכס מ רזוס . ץראה לכב

 ש'ע שוריפ
 | - ססמעב רָנאָל םעְר יא טפסי ץֶרֶַּב זיא סאד
 = דָנאָל סער ןיא ןעווג יא ססמער טֶכיייָש ישר
 | שח רָס גוא ויָרָא תֶאְו ויִבָא תֶא ףסוי לכל (בל) : ןשג

 רחב עָביִַ וצ נוא רָמאָכ יז וצ טיפש
 = .טאָה דָניִזנ זזה םֶרַעָטאָ ןייז ראָנ גוא יב תיִב כ
 = ךעָמ ' גילרעו זייָפָש סה יִפל ֶסל בע ץֶלַא רע
 :איד וצ וא רֶניִזַג זוה ןָצְנאנ םוצ טֶכְראַרָּב טאָה
 + "לֶבב ןיִא םחָלְ קס רד טְגאָז גי :.רֶדְניק ענילק
 = ךעוונ מנ ווא רנאל ןצנאג םער ןיא :נוא ץראה
 | רג ןוה רעד םּוראוו דואָמ בָעְרַה דָבְב יִּכ טורָּב ןיוק

 ד דז

| 

3 

 :איר ןירווג ריִמ זיא הל ןַעְוְוְג רעווש ר רעו זיא
 - ירְצִמ .דָנאַל יא ןעוננ ןנעַו סאו ןשָטְנעָמ
 רננה םעד ןנעוה ןגב ביה ינפמ ןענּב רֶנאַל ןיא
 / 2 מ טה 2 וא 4 לכ לע הק" טקלינ (דו)

. 6 



 | [- .המר שגיו זמ תל סולק
 ₪ : ע

 =  ץראצְבו םירְצְמהץְרֶאְב אצמנה הר
 .םירבש םהררָשא רָבָשּב ןענְּכ נב ןונא יד ארוביעב

 ;הערפהַתיִבְפְסְּכִהתֶאחְסוי אב יו ><
 םירְצמ ץראמ ףָסָּכה םתיו ומ אָפְסּכ םיִלְעּו ומ
 ף שמ . . םיִרְצְמְ אערַאמ

 ם ירצמ לֶכ ואב ןעַנְּכ ץֶרָאמו ותָאו ו ןטנבד אעְראַמּ

 [ ברל רגל רבה מאל ףסוייל ה
 1 אמל אבל בה רמיִמְל

 | : סב םָפֶא יִּ רב תומנ הָמְלְ ףלבסל "תומנ -

 הָנתֶאְו םֶכינלמ ובה ףסוי רמי + אפס פל יא
 2 9 ובה פסי רַמָאְ -

 1 : תַסָּ פא םא םֶכיִנְמְּב םֶכל כל ןח ית
 סו לֶא םהיִנ נקמה"תֶא איב 0 הי א ףיי=חמ= % מם 5 םגשגהת 5 5% " םיִלש םא ןוכיִתיִנְּב
 פסכ םָחָל וי םה הל תב בַהיִו סי תו והיה

 אמח 1 ָסוי
 רקבה הָנְקִמְבּו ןאָצה הנקמְבו ל
 םירמחבו : ל ה

 םירוטה לעב
 ותוכנ ףסכס לכ 5יכסו ףסוי ומ סטטס תוכומס .רכו 55כ ליכבכ = ספיכ (די) : ספי ש ןתדימפ  ספיס 636 סילסמ ןללו וכמוסל
 ןיסילכמש ופכ מוג .6"ד . סעלפ סתיכ ס)ספ כולעס 62 "עפ .. סעלפ סםיט דככ כוכע : ךדיסו 620 סלוסמכ 'כ . -0

 םימכה יתפש ישר :ּ
 תניסק6  רווקד כ'עו ךומסכ י"בכיפדכ כעככ סנכ סירנמ) | ומוגלתכ תופייע  ןושל ססלסו מכ . הלתו : בערס
 ל 1 ל 7 ה ל ו ג -סיקז סלוימ ב סלסלפמכ | (וכ .לממ) 3 ספודו

 - 0 0 לוס טלוכמ 5 ד סיכמל 8 ו 2 0 יס ומנדמ ו 2

 7 ו מ ל ו קל טסמ סל לממן( פס 0 סמו סא)
 טיע שוריפ םיע שוריפ

 : :ןוש ָךיז טאָה סע םּוראו) ףַקּכ ספא יּכ ריד ןנעק םאו) ןטנכ ץרטְבּו םירצמ ץֶרָאב אָצְמְנַה ל סאְד הא

 ןיִא נוא םירצמ דאל סעד ןיא ןראוונ ןנּופנ זיא
 רַעְד ראָּמ םירְּבש סה רֶש רָבַָג עַַּ \ דנא םַעְר
 פסי כו טָפיִקְג םיִא ייִּב ןְבאָה אייז סאָו הֶאּובְק
 טֶכאַרְּבַנ ןייִרַא טאָה > 0 בוא הערפ הָקיּב ב תא

 פיה וט) : הָעְרּפ ופ זוה םַעָד ןיא טלענ סאה
 םער ןופ טֶלַעָג סאד טזאָלְג סוא יז טאָה פא
 לָב ואב ןעְָּ רָנאַל םעְד ןופ נּוא םיָרְצִמ דנא
 ףַסּוי וצ םָיִבְצִמ עלא ןמּוקנ ןֶנָעְו רמאל וי לֶא ₪

 זנּוא ביג סֶחָל ּוגָל הָנָה טְגאָזְג % םיִא ןֶּבאַה
 ןָּבְראטש ריִמ לא סורא בא ד תנו

 ה הפסל מא (זט) : זנגא איב של סאְר טאל סוא
 [ 7 שינ םירצמ איד אּוצ טנאַזנ ףסוי טאָה נק וב
 רבע כ ָךיא לע םֶכיִנְקִמַב םֶכְל הָנּתֶאְ 9 יר %

 א 8 איב טלעָנ סאד טזאְלְג ?ג סוא ו
 , .ףּפ ירעויז טָכאַרְּבִג אייו ןֶּבאַה ףַסי לא םָהיְִקַמ תֶא
 ןָבַעְגְנ יינ טה ףסוי נוא סל יס בָהְל ןתו ףַסוי וצ
 , - + ןאצה הנקימבו דֶרעָּפ איִד ראָּפ םיסּומ טורְב

 יִַּפ איִד ראָפ נוא רקנה הנקבי ףאָש ןופ ךיִּפ אי
 1 "קויא .איִר ראָפ וא םיִרמָחְָ רע יךניר ןופ
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 ₪ -דלכב ם םלהניו םירמחבו
 : אוהה הָנָשַּב םֶהְנְקִמ
 הָנָשּב רילא ואביו אוהה הנשה
 דחכנהאל ול ורמאיו תינשה
 4 הנקמו כפה םת"םא יָּב יִנדַאְמ
 | ראשנ אל ינדָא"לא הָמָהְּבַה
 : : ּונְתְמְדאְו ונתיונ םא יִתְלְּב ינדַא
 יםנונחנָאדסג ךיניעְל תּומָנ הָמְל ש
 ונתמדא"תאו ונתא"הנק ונתמדא

 ונחנא היה םָהלַּב |

 ל מחלב < 0
 : +איהַה אָתָשְּב ןוהיִתינ
 .אָתִש תַמָיִלָשּו חי
 . התל | ותָאו - איִהַה
 ּורָמָאו אתית את ְּב

 םתתו ש

 8 ינובר | סדק
 אָנְעְרַאְו - - אני
 נעל .תּומָנ אָמְל םי
 אתא ףא אנתנא פא
 אנערא תמ אָנַתי ינק

 אנ יה אָמְחלּ טתמדאו

 ,הערפלו ןידבע אנא היח ף ערר ןֶתו הערפל םיִדָבַע
 סיוע אעַרַז רָּב בַהְ 2

 אלו ם' בשר שוריפ

 | רתוי תוקוחר יכ םירצמ ץראל םיאב ויח אל ןענכ ץראמ

 םימכח ותפש
 תלמש ינפפ 5 סוקמכ כס5 םנמ ףיסוס :  ףסויפ סלונפס
 תולמ ףיסוסו ןפכ לֶפונ יחנפ ןיכע ןיסו לנסס לע סכומ 05
 ףיסוס ןכ ףסוימ ףסכְס סקס וטוספמ ספרנב ינפמ לכס 0%
 65 ונ) .סיספ ףסכס לכ יִכ רמופכ ינוד6 די) לכס 6כו פממ
 יתפכד .פ + ונונוד6 דו 62 לכס יכ לכד סוכ) ןפו6 ןמ66וש
 ומפ רטקפנ 52 יכסט 62 ןוט) סגו 535 ןוס) וטרס) 6"6 סז
 ס5 פוס סכוסמ 6רקפו סוס 59 ןוכ) סלועלד פ' 05 לש

 < שר

 תינשח תנשב (םי) : יננסנו תוסונמ ימ לע (גכ
 ."וגו םסכה םת םא יכ : געלס ינמכ .טינמ
 1 ינוקס .דילס לכס לכו ע סנקמסו ףסכס סס 6
 /ס) = ופיוג 5/5 סא וכ .ונתיונ םא יתלב
 : (סינמ ססכינ . :םיומ 0'נכ ןויעו / םופדכ .ןכו ס'פכ
 2 רמסמ פ"עסו צ סמדקס עוכ . ערז ןתו (טי)

 'לו קי : כ"עבמ כ 16. סה ןסו כ'ללד צ : ונתיוג 6 ופוליפו יתלכ .ונייס ונסיונ 65 05 י"פכ .טקנט וסוו ונסיוג ל

 טיע שוריפ

 8 ראָפ סֶהיְִקמ לכ טור ןְבעְגִג איז טאָה רע

 : ראי ןעָניּואָר םעַר יא איסה הג ףאש ערי
 סוא יז טאָה סע נוא איִהָה הָנָשַה םותּתַו (ףי)

 נּוָא הינה הָנָשּב ויִלֶא אביו ראו עניִזאד סאד טזאָלָג

 ןופ ראי ןרְָנִג םעָד ןיא םיִא ּוצ ןָמּוקְנ ןנעָנ אויז
 דָחַבְ ב םיִא וצ טֶנאְזִ ןּבאָה נוא ול וימאנ רננוה
 ראה רעזנוא ןוכ | ןדיימ ראפ טינ ןלעונ ריִמ יִנודָאְמ

 לְָכַה ספ א יִכ ורב ןּבַעְג זְנּוא לאָז רע ןָטַעָּב וצ
 ןופ ףיִפ איִד נוא טעג סִאָר םּוראע ה הקמ

 סוא ןוש זָנּוא אייב ךאר ףיו ןַּבאָה תומתְּב איר
 רצה 2 לא נ א 0-7 א 2 נא 0 -

 ט'ע שוריפ
 רָכיִא טינ זיא םַע ינודא יִנָפל רַאָשנ אל ראה רעז זנְוא

 סע ןלאָז ריִמ ךאָנא ּוזַא ראה רָזנּוא ראפ ןביִלְּבג
 רעְזנוא זָא ראָנ ינָתְמְדְִו ינתָיוג א יִתְלַּב ן ןֶּבַעַג ריד

 וא יעל תומָנ ן הָמל (םי :דֶרַע רעְזנוא 2 רבי
 ףוא ₪ ןנוא עָנייִר רֶפ ןֶּבְראמש ריִמ ןלאָז םוראוו
 ריִמ רֶמולָּכ דָרָע רעָזנּוא יתְמִא ךוא סנ ריַמ נא
 םעְו דרש רָזנוא וא רֶגְנּוה ראפ ןֶּבְראטש ןלעוו
 נא פיק ונקמה .תֶאְו ּונָתוא הנק ןירעונ טְסיוו ףוא

 זנּוא בו רמו טורָּב רֶכ סָסְלכ דרע רזנוא וא
 ו םידבפ ינוח הָיִהְת ראַפ רֶד גוא טור



| 

 | : ומר - שנו ומ תישארב

 : םשִת אל הָמדאָהְו תּומָ אל <
 | םירצמ תַמדאילָּכיתֶא ףסוי קוו כ
 שיא םירצמ ורמי הערפל י
 יהתו בערה םהלע קזחייּכ וררש

 םעה"יתאו יט + הנרפל ץראָה ל

 אל אר י

 ע 0

 ו הלמ |

 ןוהילע = קת . ירש
 א תוהו. אָנְַּב

 ררא

 , עץ תיג אב : הערפל
 לוב הצקמ םירעל ותא ריבעה יצס ₪ -- |
 תמדא קר < גכ ;והָצקידעו םירצמ : העמ דמ סמ
 םיִנָחְּכְל קחי הק אל םיִנְהְּכַה אתו דחל בכ
 ירש אנה אָל ארס |

 ןמ " אורמכל לקלמ
 ןִלָבְאו הערפ דס <

 בַהָי יד ןוחקלח ₪

 רֶשֶא :םקחיתא ילכו והערפ תאמ
 ורכמ אל ןפילע הערפ םֶהָל ןַתָנ

 .'ט לניב " וכו ו סעס תו א" ןוהל 4 1

 םיכשר שוריפ םירוטה לעב 4
 ריבעה (אכ) + ךכ לכ לודג.בער םש היה אל אמש וא יאדמ = .לדק סינפל סיסס סעכפ לדקכ כולעס 53 ךק כדמכ לדמ 2 ,

 םימכח יתפש ישר
 סִסּו סינ< "| לתפ לוס ילספ לוס יפדכ ףסויכ
 וגל רפטכ 52 536 סורנמכ קר כערס .סנכ %לד

 < בקעו לם ופכרכ .י"עכ ןעדו וקפרקנ ספוע סופונסמ
 : סוס ןכ סו סדוק סנק ותנטממ קחת 8| 'יפ ך : לוס
 ןתונסו ריכעמסו סנוקס ,יכ ול ךופסס סערפ רמלפ 05 ש
 ָסז סלקמ 5קוד רמלפ לכ ת:סיס  ףסוי לכס 2

 ףילסמ סוס ₪ סנודמס ענמ6כ 06 בלס סק ףונממ ס
 ןסכ רמ6נט = מ"כד (י'חכ) א: 'וכו ס'נעס . לכ 5 וכ
 תוסלס) ןסכ 6ןכ 5מ005 ןסכ 510 לכד 0 6 'יפ 69 ספס
 - ₪29 ןסק ןודמ ןסכ 25 ס'וכ ב ןסכ 5 סעס) ןסכ טרופטכ ט"כו

 וכמסו כ"5

 "יו בער
 ספופככו

 כקעי לכס ןויכמ ממקו םילמ ןיס למס סינמ טממ דועו < -
 כעלס סלכו עוכזל וליססכו וולנר) .סכלכ סלב סולפמל |
 טספ 5 .םשת אל :סמוסד סחפסוקכ ונטש ןכו כ"
 . פולק ונס לכוכ סדפ ןוס) רוכבת "62 .ספמש =
 תאו (לכ):ול-ר סיטק . הערפל ץראה יהתו (ל)
 ססל ןילפ ןולכמ ש ריטכ ריפמ ףסוי .ריבעה םעה =
 סל \ טלנסכ וז לוע למ יטוסו ןללכ קיס דוע =
 ףסוי לט וקכש ךטידוסל 5 ס 61 כותכל כוקכס ךללוס <
 ספוס ןילוק ווסי 59 ןוק6 לעפ . ספרס וסל ןיוכסנמ |
 כ .'וגו םירצמ לובג הצקמ + (ס .ןילומ) סילומ <
 |[ וש % לכ סילפוכס . םינהכה (ככ) < סנוכג סלק דע קלוכג סנקמ .ת סיללמ .סוכלמב רסס סילעס לכל טמפ" 4
 דכו ךכ קס . םנהל קוה :ןול ןסכ ןודמ ןסכ ןמכ סלודג ןופל סספ ןקו6מ ןוק א לוק תוספלל תלטמ ןסכ ]

 : ט'ע שוריפ ט'ע שוריפ = >
 רָביִא ץֶלַא טָה רע רֶמּולַּב ןרעַרנא םעָר ןיִא יב ןופ רד יז ריִמ ןלעו) הי רֶדְלַעָּפ עָרָזְנּוא ןעז <
 = דַעָר ווא טאָטְש ןייא ןופ ןָשָטְנעֶמ איִד טֶריִפג שיִנ ןילעוו ריִמ נוא תטָנ אל ןיִרָעָנ רעָד ןעָנאָק =

 ןיק ןוש ןיִּבאָה אייז א ןנַעְוו ןורָכַּוא ןופ רֶרעַרְגא ךוא טענו ררע, איד נוא שה אל המרה ןכראטש =
 םרְצַמ תַמָדַא לָּב תֶא ףסוי טיג (כו +ךייז טסיוו רַפ טו < 1 ויה טבייִרש יישר . םיִרְצַמ דֶנאַל ןיִא טיִנ ק קַלַח

 םִיְכְצַמ ןופ ררע אי ראג טפּקְנ טאָה ףסוי וא
 ןלאָז רעל אידנוא םִיָרַצִמ ןופ דֶרָע
 ותוא ריִבָעִה סה תֶאְי (אב) : הָעְרַּפ אוצ ' הערפל

 ןפראונ ףוא שיִנ לאו ןעָמ יְִּכ ןאָטְנ וזַא רע -
 יא ןופ עָנעְביִרמ ראפ טְנעְז ריִא רעְדיְִּב עניי
 רָּבִיִא םֶיְִצִמ - רע טאָה סּורְד-רֶנאַל רֶמַעְַּפ
 או ד עז א רַר וס אמש יד ןופ טריפ
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 רמאיו + םתמ טדאיתא

 :תֶאְו םויה םֶכְתֶא יתינכ :ןה םעה
 ערז םכלדיאה ה ערפל םֶכְתַמְדא
 הָיִהְו ד: : הָמְרַאָהְִתֶא םתערזו
 ה ערפל תישימח םּתַתְנ תאּובתּב
 ערזל .םכל הָיִהְי .תריה עברו
 םֶכְלְבִאְלּ הָדָשַה
 ריטפמ : םֶבְּפט ְ .לָבָאְלו םֶביִתְבִּב

 יניעב ןחיאָצְמִננָתַַחַה ורכאְו =
 םיבשר שוריפ

 . םורעל ותוא

 כ 60 36ינהכ - 6דקו סטממ ילס

 םימכח יתפש
 ססנט 6יטנו כמ ספ .ריעס 2:15 סנידמס סכ רוכזמס ןומ
 סגכק ןידמ ןסכו ןופ ןסכ וכקו ליכמוכ ןלככ 5"ק ךכלו וס
 סכקס כ \. סדכ) .סנופ5ר סנטנ ₪ ב: ןודמד 5 ןוסד 6כר
 סנט ללכס .תופוכתב סוסו יכג ליע). סו 'יפ 83.סמ) ס'פכס
 םכומ ןסכד כ"ו ('ק) .וובסלע  סוכופכס לכ) ככ סיס פס
 ערז .סכ) 5כ רפה לכ וז נב לעד סינפס 325 יפקד רופש
 | מומס :ןסו) .וכלעני 55 סינכס | רמסכו .דכלכ | סנופסב .סכסל סז קוה ססע | 691 | כ"ע 505 "3 סדכס .ערוכ כ"ו 'וכו

 סוס .קוהסש כ"ע5 82 15 וערזו 6 3 תכפוס סמ כ'סד *: שמומס ערני לס :ודכ .וערזיפ .רוסוס) ךכנוס | כ"ו סנכ לכל
 סופמ 13

 טיע שוריפ
 םיִחְלַג אייד סוראוו העְרַּפ תֶאמ םיִנָחכָל קית יָּכ תו 'קג

 ּורָּב ליִּפ יונ הָעַרַפ ןופ טֶצַעְזִג פֶא טאַהְנ ןָבאָה
 סקת תֶּא לְשְו גאָס ןֶביִלְטיִא ןֶּבַעָג איז ףראדּב ןעָמ
 ןופ טורְּב סאְר ןסַעְננ אייז באר השרפ סָהָל ַָנ שא

 אל ןַב ל ןֶּבַעְנְג איז טאָה הַעְרָפ סאו קָח ריי
 רַפ טֶפְראַדָּב טיִנ אייז ןֶּבאָה םּורְד םַתְמְדַא תֶא .ּורְכִמ

 נּוא סֶעֶה לֶא פי רֶמאַנ (ג) ; רַעָרְלּפ ערי ןפוק
 יתינק, ראוָו ראפ וה קֶלאָפ םוצ טְנאָזְנ טאָה ףסוי
 ראָפ טֶפוקְנ טניה  ףייש באָה יא םויכ סכְאא
 דרע רָעייַא .נוא סֶכְחִמְא תֶאו הָעְרַּפ אוצ טֶכַעְנְכ
 ָךייַא טאָנ 3 סֶכָל אה העַרַּכ צ טְפקְנ ףיִא ּבאָה

 איד ןָעיִז טָלאָז ריא .נוא יסצִה תֶא םָהַהְה ץֶמַאָז =
 איִד ןיָא תואבַב ןייז מעון סָע גוא חָיִהְו רב: רע

 םַָכצראכ ץרא לא-ביתכדכ בירחנס השעש ומכ
 : הריכמ רחאל וצראב שיא שיא הקזה הב ונעבי אלש ידכ

 : סיככד סשממ יכס 6002! 6500 5502 6207 6%ל9 יד

 ןונע .פנחהקס וסט 63 ד : םונטק סונכ .וניוסד סכפט) .5ודסב .כ'ח5 כוקכד

 ילֶא ףסוי
 1 ."ןיחערא "תי ניב
 אָמְעְל ףסוי רמו גכ
 אמי ןוכתי יתינק אָה

 כ תו יד +
 - רַב ןוכל אָה הערפל
 "0 תי .ןוערזתו אעְד
 .יהו דכ + אעְר
 -ןונתתו אּתללַעיליעְאְב
 -העְרפְל אָשמח ןמ דח
 .אַהְי .ןיקלח עברו
 אלְקַח .עַרְז רב ןוכל

 רשאלו

 שאלו ןוכְלְבימְלּ
 .לבימלג = ןוכיּתְבְּב

 :ורמאְו הכ :ןוכְלְפמְל ינרא
 | אנתמיק םירוטה לעב

 סכל 60: 'סמכ 'ג , 60 (גכ) : וגגמ סוגכמ ספיכ . רדסכ
 = ךלכד 60 96קזמיכ 5דַמּו סעלפ תיטיממ ספפכו סט לט ער:
 סיטנו ףטו סנופכו קוקכו ןקז לע לומספ 56ו ט"ע יתפנ ם5ככ

 < יישר
 . סנו (!פ לסקוסי) .ופכ-סנס ופכ . אה (נכ) : סול

 [ . הדשה .ערזל.(לכ) .: וקתג .םסבכ .ךכבד-6 לכ
 | סידכעס לוכסלו.. םכיתב ב. רשאלו .: סנש ב לככמ
 : סינטק סמכ . םכפט : סכיקנכ. רטס ג תוקפכסו
 =: תכמספ ופכ ד פז וכל חופש | ןח אצמנ (סכ)

 / וכ סקעפ ןמ 6155 סיטקכמ .ווסכ
 ט'ע שוריפ

 םּתַתְורדְלעפ ידןיא ןסקאוו טעוו סָע סוו תואּובְת
 הערַפ וצ למ ןיָּבַעְג רי טֶלאָ הפלישה
 יא וצ ןייז לאו לווט ריִּכ נוא - הָיִהְי תּודָיַה עַּבְראְו

 = ףוא נוא כלל רָרְלַעָּפ אד עז אוצ הָדַה יכל
 רַעוַא אוצ נא סֶכיִּתְבְּב רָשָהַלַו וו ַפָש ןסנ ְע עָרָעיַא

 = רַד ןֶבאָה טֶלאָז יא וא סל ליש דנג זוה
 רְמִאִנ (הכ) : רֶדְניִק יִניילק ירעייא ןֶסְעְו עְוּבַעָג וצ ןופ
 ּטֶסאָה ד יִָחַה ףסוי וצ טְגאָזְג קל סד ןָּבאָה
 = דָנּוא טְסַעוְנ גד םאַוְו טיִמ רֶד ןבעל זנוא טֶבאַמְג
 = :ֶפאַָשְבִיִל ןְניִפַנ רֶמ אל ינורא נב ןח אָצְבִ בע
 = א טסְלאָז וד זַא ראה רֶעְנּוא ןופ ןנּוא איד ןיִא
 ן םיִדְַ ויִהְי טנאָוג אד זנוא טֶסאָה אּוד איוו ןאָמ
 א הערפ אּוצ ל יז ל רימ נגא השרָפל

 - שא 8 קה

 מב ו בו סל ב



 .סולקנוא

 ןימחר הָפָקנ אָנְַמב
 ןירבע יה 7

 הי יושו ו +
 אמי רע " ארונל ספד
 אעְהַא לע ןח

 ןיבהיןוהי יד םירג
 ן הערפל אָשְמַה ןמ רח

 אָיִרְמְכד אערא דוחל
 םירצמ תה "אל :ןהיִדתלּב
 יש נ0מ וכ .: הערפל

 שגו זמ תישארב

 .םשיויי:הערפלםידבעונייחויִנדא
 -לע הוה םויהידע קחל ףסוי התא +
 קרשִמחל הערפל םירָצִמ תמר
 הָתיַה אֶל .םֶּבַבְל םיִנַהְּכַה תמְדַא
 ץֶרָאְּב לאְרְשי בשיו יי :העְרפְל

 498 זמר

 הב זחא ןשג ץראּב
 : אמ וברי ורפיו טה | למ

 ל ןטיסב לאקוחיב ןיריטפטו : ןמיס ל'אללה
 (6: "א תוא חויר םא יכ ללכ אקסיפ ואכ ןיא ת'סב

 ץ /

 וק ןירדקנפ סירפ ןיפכ %רשי לשו א"ת שגד אָעְראִּ םיִרְצִמְד

 * םיקוספ ו'ק ושיפת ּהב וניסַחאְ

 : אָרְמְל ואימו <
 יישר

 קוס ספס 5 תועס) . הערפל םידבע ונויתז
 לארשי בשיו (וכ) : לוכעו 6% קקל ה סנט ל
 ןרפמ פוסט צץ 7 ןכפכ ןכיסו .םירצמ | ץראב

 ::סזיק5 ןופ . חב וזחאיו : סיללמ
 שניו תשרב .תלסה

 ט ע שו ריפ

 סשה וכ) +לֶטְיִפַא ראי עָלַא ןבַעְג םיִאְולאָ -.
 טָכאַמְג סאד פסו טאָה הוה םּויַה רע קל ףסיי התא

 ףוא ספ תדצ ל גאַ ןְניִטְנייה ווב ץעָזגַא ראפ
 וצ שפיחל זפרפל ןייז לאָז םָירצִמ ןופ רעַרְלַעָפ עלא
 תַמְרַא ראָב קר תואּובת רעייז ןּופ לָמְפיִפַ הערפ
 הָתְיַה אל ןוילא םיִהְל וד ןופ דע איד "סְ טינה

 םימכח יתפש
 .סוונק סודכע .ןיסוב 55 7 : ס"6כ סוס סוקמכ סעט ול ןפ
 תמד5 לכ קפ ףכוו קו לוע .בותכ ד .ףונכ ןונק וג
 : םודכעל ססו6 לו ססמדמ קכ טנק 2)6 ולס 'סעכפ) סירלפ

 : ןפונכו סור5מב ₪326 יתסב וכסוס רמ6ס 65 (6"'נ)
 שגיו תשרפ תלסח

 ט'ע שוריפ
 יארְשי בשיו זכ| :הערפ אּוצ ןעוונ טיִנ זיא הערפל

 םער ןיא ןסעזג ןינעז לָאְרְְ איִד נא סירצִמ ץֶדאַּב
 ןשוג רגל יִא ןשוג ץֶָאְב אוו .נוא םיִרְצְמ דָנאַל
 וא ור ריִא ,יִא ןיִפיִרְנַּב ןֶּבאָה איז נוא הב וזָחאינ

 ףיז ןָּבאָה נא רואָמ ּובָרו טה :ּפְכּורְפְג ףיז ןָּבאָה ייַז

 : טְרַעָמְג רע

 היי -א-כו-א-כה-כסא-->--כז-=נוכ-רו-יהו-3-3ק אש

 שגיו תרטפה | :
 אב הָתַאְו + רמאל יִלֶא הוהירבד יהו
 קל ביתכ .ורבח וירבח לארשי ב
 טע שוריפ ו
 וא רמאל ולא ו רבד יִתָיַ טגאזנ טה איִבְנַה ל

 וזא ריִמ אוצ הֶטּובְנ מא ןעָטנ תא סע 7"
 חה םרָא ןֶּב אגר וא ד ןב חח ןיִנאָז אוצ
 נא - ן 0 םַעָב ייל ביִתְכּו דָחֶא ץַע 2

 : יש טעה ג טמ - טאו
 ףוא בייִרֶש נא יל בו ו

 זל ןמיס לאקזהיב

 הרי ויְלָע .בָתְכּו דֶחֶא ץע ףל"חק לא
 םיִָפַא ץע ףסוילוילל .בתכו דחא ץע

 : ט"ע שוריפ
 תיִב לָכְי סירָפִא ץע ףמיל ד מרע ןעָּביִז איר ףוא ם

 וטייַהְד ףסוי וצ זיא ץֶלאָה סר רַמולָּב דיבה לאל
 םיטבש ₪ ןיינ ַעָניִרֶביִא איִד אוצ נוא םירפא אּוצ
 סֶעְבְר ָךְלַמ םעַד ןיא טֶפעָהאַּב יז ןֶבאָה סאו
 ברקו <: םירפצ טָבָש ןופ םורָא טמּוכ רָע סאָה
 ןרֶדְנַא םוצ ץֶלאָהְו ןייא .ןהעָנְג נא רֶקֶא לֶא רֶחֶא םֶתּוא

 ָךאְג מ רַמּולָּ ץֶלאַה ןויַא וצ רי ּוצ דָקֶא 9 ל
 | ץֶלאָה ןעָביִלְמיִא פוא ןֶבא ה טסעונ אוד זַא



 = < לא

 . % ל 79

 ₪ 0" 7 7 רול 2 ה
 "ג 5 0 ו " ; ל לוי

 םיצעה ּויהְ ָייִדְיִּב דַחֶא "יהו דַחַא

 הוא יתאבהו בב תא יִתַצ קו (--
 .ינשל דו גיחנ הייה אלו .ךָלמְל סל הָיִחְי ךתאי ךלמו לאְרש יִרְַּ רב
 ב טָהיללנְב דוע ואמטי אלו דש :תוכלממ יתשל דו וצחי אָלַנ םיונ
 .םֶתּוא יתְרהִמו םהב ואמה רָשא טֶהיִתְבְשמ לָבמ םַתוא .יתעשו הו םהיעָשּפ "לבב

 טארשימ בכוכ
 (רגו ףסוי ץַע תֶא סקול יִנָא הָנָה יי רָמָא הכ םֶהיִלָא רּבְד)

 ןֶב חישָמ ןמוק טעוו רעירפ זַא ןנאז םיִמָכַח ירזנוא
 צ דב: . צ,צ צל % 2 . צץ 0 יצ:

 טעונ .נוא םיִטָבשַה תרשע איד רעָּביִא ָךְלַמ ןייז םעוו רע ףַסי
 + 2 צצ רד . < < לצ*צ - ש צו

 ףוג םוצ יז ןֶלעוו ןידוי נוא - גומו גונ םיִמ ןטְלאה הָמָחְלַמ

 גוא דוד ןָב ַחיִשְמ ןֶמוק טעו ךאָנ דָד . לָּגִד ןייז רעָמְנוא ןלסאז
 ףל חקנ לָשֶמ רַמְשרַע רֶד זיא סאד . ָךְלְמַא אייז ףוא ןייז טעו

 ןלעוו רעירפ לייוו ויריבח לָארְשָי יִנָבְלו הדּוהיל 'וגו דָחֶא ץע
 9% 1% = ג בשה 34+ ) 2 . ך* -

 האטנ ןבירב ראפ ןנע] סאוו ןיִמָיָנַבּו הֶדּוהְי ןייז רָבָחְתִמ ךז
 . הָלּואְג איִד אוצ ןֶפאָה גּוא ןעַמאָזאַב ןָנִעַז נוא ןושאר תָיּב ןפ
 םיִמָבְטַה תְרֶשש איד ןמּוק ףונ םּוצ ךיז ןֶלַוו םיִמָיַה תירחָאָבּו
 לנד רעטנּוא םיִהָדְנַהְו םיִדְבְואַה .ןויסבמסל רַבעַמ ןֶנַעְז םאונ

 םיִחְדְג עֶלא איד ןֶמעַנ ףונ סּוצ טענו רע סאוו פסוי ןּב ָהיָשִמ
 לֶארשי תיִב לָכַלּו םיִרָפִא ץע ףסוילו יִנשָה לשמ רעד זיא םאַד
 13. * 4 לכ יל 5% ו 3 | ד

 ןימָיְנְבּו הדוהי יִנּב איד ןעָמוק ףונ םוצ ןלעוו ךאָנ רעד וידיבח
 יד: * די 49 א" 7 9 ד זרד

 ןויז ידָייַּב ןלעוו נוא . הָלָשִמַמּו טַבַש ןייז רעָטנּוא ןייז ךוא ןלאז
 - 67+ צח :* צי - ד נ - . +

 ןייווב טעו תיישה סאו תּואָלַפְנְו םיִסָנ יד ףרוד קֶלאָּפ ןייא

 גּוא םיִטָבשַה תֶרָשָע איִד עֶלַא נוא ודָחָא לֶא דָחֶצ םֶתוא ברקוו
 ויל םַתּוא יִּתַת 0 ןעַמאָוּב ןייז בֶרקתמ ףיז ןלתו ןיִמָנְבו הדוהי

 לאָמְ ָךאָנ ןייז רבְחתמ יז אייז ןָלעוְנ ךאְנ רעד (תדוהי ץע תא

 : דו תָּב תּוכְלִמ לַגַד רטנּוא

 ָא זַא זָמְרַא זיא סד רַמולָּב סנוָא

 שנו תרטפה | 0. ו
 4 ְךָתֶא םתַא ברקו ביהכ ונח ויִרבִח לארשו הבל
 רמאללה ךמ יב לא ורמאי רשאכי : הדב םיִדָחַאל
 ערב רַשֶא ;פסו ץַעְזתֶא [י) נא הגה הוה "ינדא רַמְאְדהְכ \ םָהְלֶא רב
 ץ ל םתישעו הדוהו ץעהתא וול םֶתְוא תה גותכ ורבה וורבח לָאְרְשְי יטבשו

 .רבחו :םהיניעל הדב םהילע בָתְבִת שא
 ₪ רשא םיַה ןיָבִמ לארטונ בתא שו ינא הגה הוה יא 5מָאהְּכ םהלא

 "אנ םיִבְלַמ יוצע ףוא טֶלייִסְנ ןויז .טיִנ ןוש ןלעוו הדּוהי נּוא םיְרְפ

 4 ץעל ףל רח
 :ףל הלאזהמ ול .היגתְ"אולה

0 

 רחא יול םָתוא יתישעו :םהְמְדַאלֶא ם

 ד

 6 ט"ע שוריפ
 .ת למ סר זַא ןייוו וצ ןמעְנ עָרעְדְנּוזַּב ןֶביִרשנ
 טלייט אוצ יא הרּוהי תוכְלמ םאָר נוא םִיִרְֶא
 ידה ויה םֶנייַא ןיִא רָצְלעָה יריב ןמַעָנ וטסְלאָ
 4 עָצְלַעָה אייִוָצ איִד זַא ןכאַמ ל ָךיִא וא ד
 :דְנאַה רַעָר ןיִא ריד איב ץֶלאָק ןייַש ןרעונ לא
 "0 ערניק איר זא נא רמאל ףסע יִנָּב ףָל ורסאי רֶשֶאַכְו

 -ראַו ראפ אלה ןגאָז ריר וצ ןלעְוו קֶלאָפ ןייד ןופ
 סר טייב םאְוָה ל הָלֶא הָמ זָנּוא .וצ גאז ונָל דיג
 .רזָא יֶנא מ הב אייז וצ ןירייִרּוטסְלא סָהיִלֶא רב
 .ץש תֶא חקול ינָא ןוג הנק טאג רעָה רֶד טְנאָזִנ טאָה
 זמ דא ףסוי ןופ ץלאָה םאְ ןֶמעָנ לע ךיָא ףפוי
 נאה רד .ןיִא זיא םאוָ) וינה לֶאְרֶשָי יבש םִיְרְפִא

 עני לָאְרְשי ןופ םיִסָבְש איד נּוא םִירָפָא ןופ
 וז לע בוא הדּוהי ץע תֶא ייִלָע םֶתְיא יִתַתָנְ םיִרָבִח

 ל יש הדּוהי טֶבְש ןופ ץֶלאָה םעָד ףוא ןבַעג
 יה ץֶלאָה ןייַא אּוצ ןאָט אייז לעו) יא נוא רח
 וצ דָנאַה ןיימ ןיִא ןייז "לע אויז נוא דב דָחֶא

 סמ אגר סאו ה רָצְלעָה איִד וא ֶּדָיְּב םֶהיִלַע בוהָכת רָשֶא סיצעה ויה : תּובְלמ ןויא ןייז ןלע יו אוי

 וז "אָוצ ריב .נוא סָהְילִ רו : ןֶנוא יִרעייז ראַפ םֶהניְִל ןווז ןיֶּבירְש סאד ,לאָ ןיִּבייִרְש םאְד אווז
 0 לַעוְו יא וגה ב - תֶא קול יִנַא ןונ הגה טאָנ רעֶה רד טֶנאַזְנ טה וזַא .םיהלא ינ מא הכ

 וא ל ]| 8 ןנְנאַנָ ןֶנעָז אייז .םאוו .םָש ּוכלִה רש רָקְלָפ אַד ןשיווצ ןופ .לָאְרְש רעְדניק אוד
 גנעַרְּב איז לעו) יא נא סמ לָא וא יאהו םורא ןופ ביס ןלמאו ןייָא .אייז לעוו ף יא נוא

 נא .סֶתיִצקְש + רַעָמְְנ פא יב םומ וז אָמַטִמ טיִנ ןוש יז לעג יוז נגא םֶהיִלּולְְב דוע ּואָמָמי 0

 לשומ לל | ה יטָסימ שי יִלַא טימ וא סקיפ לכְבּ טייקדְרִעונ  םּוא ו

 רהב "רנאל ןי קֶלאָפ ןייַמ :אוצ ןכאמ איז לעוו יא גוא זר ָהֶא יל סו יִישת :דנאלרע ןווז ןוא
 ל ןייַא גוא ל לכל חָיהי דֶחֶא בלש לָאְרְשִי ץֶרָא ןוא רמו לארי ןופ גְרַעָּב איִר ףוא לש

 8 .איווְצ .אּוצ ןויז טיג ןוש .ןלעונ אייז נוא םינג ינשל רוט הי אלו ָלֶמַא רַפ עלא ףצ ןיוז טַעָה | |
 אלו ייבגיניק איוו ףוא ןירעו) לט 'אוצ רעָמ טינ ןוש ] ןילעְוו אויז = ןוא רוע תּוכָלמַמ - ּוצְחי אלו <



 40 המר שנו תרטפה
 ו דָחֶא הֶעורְו םֶילע ףלמ דוד יב :םיקלאל טל היא [. 2
 תתנ רשא ץרפהילע יבש ;םתוא ושעו ורמשו יתוקתו וכל יִטָפָשַמְב
 :סהינכ ינָבּו םָהיִנְבּ המה .הילע ובשיו יח הבדרבשו רשא =

 :הָיהְ סלע תיִרָּ םּולשז תיִרְּ ָהְל- יִתְרַכְו : םֶלּועְ טה איש ורבע דוד
 : ינָכָשַמ הָיָה + סלע כותב .ישףסמ"תא יתַתנ תא יִתיָּברהְ םיּתתָנו ם ם
 יב

 שרקמ הוה ינא יב סוגה לעריו :ם ילּויהי ָמָהְו םיהלאל סתל יִתייַהְו תיל
 2 : םֶלעְ םכְותְּ ישדַקמ תה לָאְרשייתא | 4

 ש'ע שוריפ <> שע שוריפ
 :טלַעְנק ןיַמונוא םֶלשל םֶהָל שנ יב דוד גיַבייַאְזיִּב * גְנּוציִז יִרָעָיַ עלא ןופ ןֶפְלַעָה - -
 .גיְּבייִא ףוא איי רַעָּביִא ראַה ןייַא ןייז טעוָו דְוְד טְניִדְניִזַג טראר ןֶּבאָה אייַנ םאוָו סָחָב ואטָח רָש
 תֶרָוּכ אייז טיִמ לעָוְו ךיא נגא םולָש תיִרְּב ָהָ יפרו ל יל ה ניני איי לעונ | ָךיִא נוא סא ירה
 ֶתוא הָיְהְי םָלש תר םולש ןּופ תיִרְּב ןייַא ןייז תיִרָּב ינו קאפ ןייא ראפ ריִמ אוצ ןי ןלענ אייז נע
 .םיִּתַפְנ ןייז אייז סאד טעְו) תיִרְּב כלבי ןייַא  ןיי ןויז אייז אוצ לַעְוו יא נוא םיחלאל םֶהָל היה

 ןֶרעָמ נוא ןָּבַעָג אייז לעונ ד יא נּוא סֶמַא יתיר דור טֶכַעָנְק ןיימ נוא ססיל ַּלָמ רוד דב |
 ןיימ ןֶּבַעְג לע ָךיִא נוא םֶלּועְל -- יִשְרקְמ תא יִּתַתְנְו מלל ּיָהָי דָמָא הָשִרו איז רָביִא ןֶניִנִק טעו ּךֶלמִ

 ינָבָשְמ היו גיּבייִא ףוא איז ןישיווצ שְדקְמַה תיִּב טל יִָפְשָמְבּ עלא וצ ןייז טַעָע ףיִטְסאַפ ןויא ינוא
 הֶניִכְש ןיימ ןָעּור ןֶכאַמ לע ךיִא נוא ססיל ימיו ןייִנ יז ןלִעוְו םיִטָּפָשַמ עָניימ יא וא
 רוז וצ לעונ ךיִא ךוא םיהלאל םֶהָל יִתָיַהְו איי ןָשיווַצ נוא םֶתוא ושַע ןָטיִה אווז ןלעוו ץעמ עָנייִמ נוא

 ךלעוו איז נוא סל יל ייִהִי הָמַהְו טאג ןויַא אוצ ןז בקע יב יִַּנ רָשָ ץֶרָאְה לע ובשיו ןאש אי ןלעו

 עֶלַא נוא סוגה שדי קאפ ןייַא אוצ ןייז רימ אוצ טייִרָּבַא ןיִא בוא טייו) ןייא ןיִא ןציז ןלעו] איי נש
 ָףיִא זַא לאְרלנ תא שרקמ יי יג יִּכ ןַסיונ ןלעונ רקע באָה יא אונ וזא לוב ןָא נוא ףוסא ןָא דנא
 םֶכּותְּב יִשָרקִמ תייִהָּב לאש איד ןגיְלייַה אוט טָאָנ סכיִתוגָ הָב ושי שא בקעי טבעה ןייַמ וצ טְנאָג ג
 טעו שקמה תיִּב ןיימ זא ןייו ץֶלַא טעו סאָר יל יש ןסעזג ןנירד ןנעַ ןרמלע עָרָשיַא סאו

 : גיִבייַא ףוא לשל אוז ןשיווצ ןייז ןטראר ןלעונ אויז וא סל דַע םֶהְיִנְב יִנְבּ היו

 | רֶדניק סדניק עָדעָייַז גגא רדניק ירי שמ 0

 יחיו זמ תישארב 8 סולקנוא 3
 עְבש םיִרצמ [ֶרָפְּ בעי ריי רק

 - 7 עַבָשםירצמד
 מ יהיו הָנָש הרשע יִמְ ווהנ ןינש 1 ,

 םירוטה לעב
 :יפסס ונייסד דלפ דס 635 כיסכ 6) שכסו 5וככ 'ס לוסו ד5מ = וסוו וכיל 'ס 067 'נכ . לקעי יחיו פמ וכל ₪2
 רפמכ ומלעיו וככיז 6כשו דוכפ .ססו תונוט) 'ו ןמקל כיפכ ןכו ,  תו6וככ םויקו6 ותו6לכ ידני ותופלכ רמלנש |

 :פנש יפסכו דסמ .וכלי) וכפוו 505 656 יכיקכ 6) 6201 709 = וכליו 5'ד . וידליפ סוכל 'ס ס6לט למו) ..'פ סלופ
 פופוככ 5 ספכש *5 סנוע י'כ  וידלי וםושככ יל יכס םוכד .ד6מכ כמ5ק ןמקלד 650 ל ספלס דמנמ | לקפי :

 0 ל .%

 םימכח יתפש ישר :

 :'פיס : וקו 'פְס ס'ע %רזעמ ונידיכ 600 סנכק רמולכ א | וכל א ספוקס ע סטלפ ספל . . .בקעו י
 0 :םוס סטלפ - 5דמ 6)| 6קספ סלחפ < .ססיניע ומפסנ טיכס כקמי בטסנמ ךויכש

 2 7 שע שוריפ < 7 שע שוריפ =
 ייפ מ אד ןעוְנ ןָנעָז סע נוא בקע יש יחי ראו טָבעְלְג טאָה בקע גוא סירס זר

 < יבש עבש גאמ 5 ןויז ןופ ןֶראָי יד ייזמ יִנָש בקש רו הֶנָש הש עבש | יי
3 



 ל ₪ 4 2 / ל

 / לי םיעבראו םינש עבש וייח ינש
 "חו ומ תישארב

 בי* :

 לארשי"ימי וברקיוי::הנש תאמו
 .הרַָל .אְמ - רמאיו ףסויל ונבְל | ארק תומל
 יםיש ףיניעְּב ןחיִתאצמ אָנ"םִא ל
 ידע הישענ יכרי תחת הדי אנ
 . 'ק ןילרסגס יפי דמדקיו 0

 םיבשר שוריפ
 םראש םוקמ לכ . תומל לארשי ימי וברקיו . "חיו (םכ)

 . וברקיו רמול ךירצ וינב תא תווצל ץפח
 יתעדי אל יונו ושע תא ארקיו 'וגו קתצי ןקז יכ יחיו ןכו
 . נב המלש תא וציו תומל דוד יסו וברקיו ןכו .. יתומ םו*
 יונו םירצמ ץראב לארשי בשיו ןמ וז השרפ תלחתה רקיעו

 םייסל תולהקה וצר אלש אלא .בקעי .יחיו רבוהמ וילע יב
 ; לארשי .בשיוב הומייסו הערפל ץראה יהתוב שגיו תשרש

 : םתרבא דבע לצא ויתשריפ רבכ . ךרי אנ םיש

 5 סגס תלנק כיתכד סופמ ויכ6מ םוספ סככ | ג" סיסו .סנמת
 ךדי6! 6כס 'סמכ 'כ .ימי .וברקיו (טכ)

 סכזס | כקמי
 : ויפונסמ "5 8 וסס ס"יקי ןינפ 15 ולסמ סיסי
 תוגש = ןונמכ =  סילומזמ "פק | םישמ | ס6

 5 - הל

 -- ןיעפראו
 :לֶארש ימי ובילקוטכ

 םִא ל .רַמָאו
 ןיִמְחְר תיִחָּבשַא ןעָּכ

 ךד כ יש ךנעכ ג
 :רָבַעַתְו ירי תות

 .םירוטה לעב
 "למ 5לכ .סיכוס סימי סימ 50 ןכפכ כקפי ימיו 6"ר . ויד)ימ

 :ו"ו .לכמנש דפ / ףסוי דנטשמ | סנש 1" .יסיו ןינמכ 6

 "ינוט5מסס .סכט ו" סיר5מ .ןכ5כ כקפי יחיו 5"ד , סיללמב סנש

 "פכש : סנוסס לכ ינכ 35 ךר6 כ  במ6 ילסש סייס ויס 5

 2 סנש ז"+ ומכלכ ףסוינ 6וס דגש ס:ט 1" ךננכ .-סנס סלטפ

 .!יפוכ6 ימי .טיגס 9 ימי- יסיו .רמ6כם מ"ככ ..פקפי יפי יסיו

 פכט : ספילק וכ רפסנס מ"ככ ןכו ךמכ יפי יסיו ךונס ימי יסיו

 :'פסס 650 סמ סנסס טעומס סנמ . סנש תמו סימככ6ו סינש

 ,רפומס .ליכזס סימכו סיטטמ וימי ויסְס )יכסכ קקלי\ ססרכ5כ ןב

 65 ךיס:5 ת5" 65עפ לס5 סע פלו קל לפקס לע ףכמ
 :ס"כקס במ5 סלדמכ .6תי6 דוד יכג

 .ססס = 65 דסיכ | וכנמ טכו 6 וס סע ותומכ

 4 "נו סיפיכ 2 2 דוח | ךלמסו .סיכ ביפכד ןכ רוד ף5 ויסוכ6 יפי) .סינס 5) כקפי ספ .6'ר . ךיימכ ךככ ספלט ולפי

 םימכח יתפש
 5כסו תויפו6 'פ םוינ סרוטיט ספוקס סשרפ ךכדו 'וכ 3601
 סס) סיס | ₪0 "כ בם לכ | ל סכ ןיפו .סמופכ .סנוכ
 ומ ורכמיכ .סכִמ םקבמ סיסמ דוגטסס תר5 606 סממ דובעש
 ספו6 סידיכעמ ווסס ךכ ספכ ך ןלפכ סעוס 'סמכ .ןנילמפדכ

 סוקס) ל"יס "6 - 'יפ .יפ) "ו ג: "וכו ךכ .ספכ .ס)סתמ'
 קוספכ סוקסל )"יס 5"דנו כקי פמכ וכ בתכנמ קוספב ןמקנ
 65 לכינ וניש 5רדסס ע/מ6בד לו סכ) סדיגפו פסל
 וככס תוככדס עדו :יפווכ 69\ םפסנ תויסנ וכררמ סמתסג

 יופנ .ןוגעל ןכו.ותסופ .סוקמ יוס ויפוגס- לכ .סנומ 5וס ןפכש
 דל ותתופ סוקמ 5וס ןלכו ופפימל פס 556 ןקס סס) סננמ סיס 5) 5מפסמד ןקס

 יס סמק %5 טעמו בסכ 3"סרסמץ 5 דונעסס רוכזס 52 וז "פכ וכסכ "פומט  'פ סופס)

 ישר

 : : סדכפס) ונוקססמ ב דובעיסס סר:מ ל5רסי לט סכלו
 5 ןנממ שפסכו ןינכל ג ץקס 5 תולנ) טקכמ ס'ד

 לכ( 3 - תומל לארשי ימי וברקיו .(פכ)
 סוכל מיל .עינס 65 ומ ך סכילק וכ רמסנט
 יס ווכס סבימק למס דודכ זימק בקעיו פ'ק יס קמני)

 (לכ) - ףסויל ונבל-ארקיו : ((ע מ פוסו סנט
 ,ךרי אנ םיש : תוסעל  ודיב  םלוכו סיס ימל

 . סיניפ רופש תכומ .ןכנ י"םביפ
 סופס) 'יס 'ק 5'רלו 5'ר 'ופ ןכ)

 רמלנ סמל סנו סוכר 33 ימי .וככקוו מ6נ סמ) סלקז ד : "6 סעט סג ךול5 ןכ) 'וכו וינכ 35 כקעי 6רקו) לס 'סס

 2 סומוס :ןכנקתנו וכלקת) "יפו סימיפ א סביכקד סוס קמקד םרפמו םומ) )פרשו 'כרקוו כ'5ס0 סימופ יפק סכורקד טמסמד ימי

 לארשי ילשמ
 ןֶבְרַמְש אוצ םָפְראְדַב טאָה בקי זָא וכ ףסזיל וב ארק

 בוא םֶנאָזְג םיִא םאָה נוא ףקוי אוצ ןֶפּורְנ רע םאָה

 תש ןרעווש ריִמ ּוטְסְלאַז ןנוא עְנייד ןיִא ןח ןֶנּופָנ "באה ךיא

 תַמא נוא דָסֶח ןאָט ריִמ פימ טסו אוד 'תמאו דסח יִדָמִע

 שֶלאַפ ויִא רע פא דָסַח ןייַא אָד עד זיא יונ שררס רֶד טגאָז

 רד סִיִתַמ איִד םימ םומ ןעָמ פאָוו דָפָח רד זיא תַמא רד רע
 ןֶבָנ ןייִפְש רָפ פאַר לכו ךיִא תַמִא לש דָסָח יא טה דַסֶח

 ןייא רָּבאָה ביִל ןייז ןּבִנ טל טאָה רעְנייִא לָשַמ ןייש ד ךְרו+
 םיֶנ בייוו סאָד טעו רָמאָמ שָכאַרְטִג טה רע ראָנ הָנְתַמ עורב
 פַא ךיז ףיא טאָה כוא ץוונ בָשימ ףיז רע םאָה ןדייל ןלעו

 לָסקע םעָר ףוא טאָה נוא פל עַמאַא ןופ לקו ןֶבירשנ

 לָסקו סֶד שאה גּוא זיא :ָתְנמ רָד איוו צא תּודָע ֶמִתַת

 םעְוו סע וא םעְר ךאָנ יִרְכ רֶעְבַאָת ביל ןייז אּוצ ןָבעְנְג רעב ן

 רע םעְו ליפי םער *'א ןיערפ ןמז םעָר וש טייצ איר ₪

 -: -.ם'ע .שוריפ
 ניִצְרעָפ נּוא ב טיִמ מרעְדְנּוה הגש תַאְּ םּבְראְ

 דרות רכס רֶד ןיא סא רַמ טּבייִרְש יישר ..'ףאָי

 ועָנעי ןישיווצ 0 ןייק ןיִדְנאַה ראַפ טיג זיא

 יא ןּבְראָמְשנ ןי ּוניבְא בקע וא םוראוָג הָרָס

 וצְרעַה אד" נּוא ןנוא איר ןְראָונ טפאַטְש ראָפ

 טבעש ןופ הֶדֶצ רעד רַעָביִא "לָאְרש איִר .ןופ

 יז טיִמ ;בוהג ןא ןוש ןֶּבאָה םיִרְצִמ איר םּוראוו

 וע נוא :תּומָל לֶאְְשי יפי ברקו (טכ! : |טַעָבְרִא אוצ

 נְראַטֶש אוצ בקעי ןופ געמ איר טנ יהָעְנְג טאָה

 סי וז ןייז אוצ ןֶפּורְנ רע טאָה ול נבל אָרְקְי

 ! יִוְָמ אָנ א מ םיִא אוצ טאָה נוא יל מא

 טיל טי ל נפנ ּבאָה יא בוא דישמ



 ןוהְתְרָבְקְּב רנתאַשְנו 3%
 רמאז

 תעלו דסמ + ם)יפ ו
 יישר

 סיקפס סע ןיכועפ דסס . תמאו דסח : עכטסו ה
 לא :פומנ .סונפס) ך ספנפ ומיפט םמ6 לכ דסמ סוס
 סינכ סכפע סויסל ספופ . םירצמב ינרבקת א2
 0936 סיויק לסל סלומה יק גמ ןיססו (יפוג פס |יטסלמו)
 : (מ'ב) 9"ע ז סירפפ ינוסעי 05ס\ סוליסע לוגלג רעב
 סלעמל רכוקפ וו וו .יתובא םע יתבכשו 6)

 סע | ןיפופט דסמ י'טלפ .

 . סספ קומכ לוסמ ןויכ תמקמ סס ןפי 5% ססככפפ ש'כו קונפמ

 . 0 יחיו זמ תישארב |

 ינרבקת אָנְלַא תַמָאְו ו

 ימבא"םע יתבכשו 2% םיִרצ ב

 < 69 רוס :8יִק סופוקכ רה א'ת

 םירוטה לעב

 ינָקְרכַקו םיר ממ |
 םתרבקב

 1 קתלכפ ספמ ןול6 ןוקיססמ תמ6 . תפ6 וסת סיתפס

 םימכח יתפש
 ותקלוס) ?עוכטס סוס די קמימד .כמ6פ 509 י'עכ פעד ה
 יככו קמפ ךדי 6 .סיפ סרט ויק 'סכ .םסככ6 יכג ביתכדפ
 סעטכ ודוכ סופמ ןפמ סוסוט סנווכס 806 'סכ ךטיכס(ו יפלו
 ןכ גסנפס ךכענ סנוט5כ סוגנמ ספוס 5) 1550 פ'ע5ו עכסנט
 סע ןוסומפ דס י"טכ .טקנ .5קוד .ולפ ן : ס'6כ . סֶסְכְכְפִמ
 ב"עמ לומנ סולטס) ספנמ ויזה 5כוס לכ ל'כ 506 סיתמס
 וכ ונפוט ל"6 רזעו6 סנסו קמ5] דסה סיכ ךוימ ים 5ןסע
 ססכ ןסוט ונממ 65 לומג .סוטפת .סוט) ופפפ 01 סנסכ סקכל

 לסמ וסע | רזעוט6 יכנ ליע) י'טריס ל סמ) ם'סו
 ומכו 'ונו 5 סקס ך) יקקנ ינסו "5ס .י'5) .וכונוס) = ד טכטנס סמ לע ףסויל כקעי סניטס וניממ יכסס ל"יו תמל לש

 : תפסו .דסמ ןסכ 'מ6ג ס"טפו סכס .1).ןפופ וקעדנ סוס

 שוריפ
 ףי אָג םיִש ןנוא עד

 רֶנאַה ןייד אנט יכורו תַתַּת

 ָמֶח יס? םישפ רימ רעש נוא ףיר ןיימ רַעָטְנא
 . תַמָא ןופ רַָפָחַא ןאַט ריִמ טיִמ מכלאו וא מא
 טיִמ טוט ןעָמ סאו דָסָה םַעְר טיר ישר
 םּוראו) תַמָא ןופ דָסֶח ןייא ויא םאְד טייל יִמּמ
 פָא םיִא לאו תֶמ רעַר וא טיִנ ךאְד טָפאָה ןָמ
 ןייַא רַפ םאוָו נוא םיִרָצְמְב ינרבקת אָנ / סוג ןאָט
 טיִנ ךימ טֶסְלאְ וד רַמ טיִמ ןאָט ּוטסְלאָז רָסַח
 ָךיֶא גוא יובא םע ית (ל) 1 םִירְצִמ ןיא ןָּבאְְּב
 יִנָתאָשְנּ ןרעמלע עָניִמ איוו וז ָבְראַמְש לעוו
 םִיִרַצַמ ןופ ןנאְרִמ .'ףימ טֶסְלאָ אוד נוא םרעממ
 טֶראַד ןָּבאָרְגאַּב ךיִמ טֶסֶלאָז נּוא םְֶרובְקּב ינ גב
 תַרַעַמ רַעָד ןיִא רֶמולָּ ןָבאָרְגאַּב נע א אט
 בקע טאָה םימעמ אייִרְד רַעָּביִא נּוא הָלּפְַמַ
 זיִא םָנייִא םיִרָצִמ ןיִא רעו | ָבַאְרְַּב טלאטְג טיג
 טעו סע זַא שֶדְוקַה ַחּורּב ןקעַג טאָה דע ליי

 רַמְּוא ןכירק אייז ןלעו) רע רעייז ןיא םיִנָּכ
 ןָמוק טעו םישֶמ זַא ערדנא םאָר נוא ףוג מ

 גיִרָּבְעְל טי ץֶרֶאל ץוח ןופ םיִתמ איד ץ
 ןייק ןלייה ףרוד ןרעלאק יז לאו יי ןדייס
 סל טשרע . 0 טראר נוא 2 ]

 5) סנו סוככ ול ןקו) וקועכס ₪ י"סכ ופו5 רוכקיצ ףסויפ כקעי טקיכס סעסכ ("כע רפול ן5כ י"טלפ ןכל ןמקל י"ט
 דוח) :סינכ  םוסמ וסד ופג0  סופעט .'ג) ךולנד / 0 'םרספ) ז :

 וקו5 :םוכטו סמל ןיודע "6 דוק סימעט יכת ינס סוסמ ילו תו)יקמ  לוגנג 'יפ .ךכנ 3זרכמ ןוכ6 .תוטע) פוונל לס
 סעש)ו 6'ע ינוסעו 500 סעטס פ'כ) ףסוו סונט ופכ סירנמ ןרפמ וקנוסכ סספע ויסומלע ולטיט סס) סופי דימ י"6) וקולע
 דוס) יפעע יכפ ינסנו םוניסמ לונגג סעטל ךור5 ןכל סופינ 35 .וכילפס) קופל כ"יס .י"6) וסוגעסכ סו3 סמ) סטק ד %

 לארשי ילשמ
 םעְד ףוא טמּוק סע ליִפ איוו טֶלַעְנ עָמּוס איד ןֶלאָצאַב ןוומ
 סורא ןדייָר ןנעק םיִנ ראָנ ךוא םעוו ביינ םאָד גוא לָסקִעְו

 םיִנָיִד איִד ןוש ןלעְנ - ןֶלאַצ ןלעו) םיִנ טעו איז ּוליִפַא ןעוו . ופטי יסש מ
 ליסקעו םעְד אייּב אָליִמ ןָלאָצאַב ןקמ לאָו קמ זַא ןָינ אד
1 1 

 לסקעְוו םעְד אייַּב םוראָ תַמִא .נוא דָסָח ךיז טקישְ ןלאָצ
 טייוו לֶסקעוו סאָר םוראנו תַמִא שראוָו סאְד יז טקישֶנ ןָנאָט

 זיִא ןֶנתְו טסַעַד ןופ רַבָא טלעְג פא גידלוש םיַא יָא רע יא
 ןיילא ךיז טאָה רע סאָ בייַה ןֶא םעְר ןופ דָפַחַא ראנ םאָד

 שציב

 . רפת תַרְוִּב לְסקעוו םעֶד ןופ טָלענ םעָר יִמ ןעוונ ִייַחְתַמ

 טאָחְנ אָדומ םאָה בק ניִבָא בקע סיִמ ןעְ יא סאָר הבד
 םעְד ןנאָרְס .לאָז ףַסוי א ןזאל ןֶלְעוְו םיִנ הערפ טעוו רַמאַמ

 בָשיִמ בקע ךיז טאָה ד לאו ץֶרָא ןייק םְִמ ןופ ראפ
 טסלאז וד זָא ךיִד טַּב ךיא ףסוי אוצ טֶנאָזְנ םאָה וא ןעְויְ
 :והז - 5 .ש . %- 1 זי ד ד *

 םיִדצִמ ןופ ןֶנאָרְפ ךיִמ טְסֶלאָנ אּוד דָסַח ןייָא ןאָט ריִמ טיִמ
 אל ןֶלעוו טיִנ השרפ ךיד םוו רַמִאָמ ראָנ לֶארְשִי ץִרֶא ןיק

 העובש אר ןזומ לש ּוטסעוו ןרעטש אוצ ףורד רָיִמ וטל

 טנאָא בקע םיִא פאָה סַאְר תַמָא ןסייַה פאְד טעו ןייז םייקמ
 ל רש

 < םע) השרפ ונייה תמא .ןסייַה טעוו דָסֶת רער נּוא דָסַח ןייא
 קמ ןואָל ןממ ךיר

 < ז לֶארְשי ץרא ןוק םורצמ ןופ ןָנאְרְמ ָךימ טֶסֶלאָו

 ַמיִמ בָקָע חצי ּסָתְבְבַא תו עפיִלייָה איר ןופ תּוכו רעָר ג

 | טד רָפַמ סער ןיָא ןָעייִמְש איוו םאָ םיִפָבְש איד
 א ד שו הוז ןָלאז ריס :ַא ןיז ןיכמ זנוא ףוא לאו שָנאַמ

 * ן טיב הָרהְמְּכ קְדָצ לַונ םעד בל

 : ;ּןָפְראד טסעוו וד םּוראָט הָאּוְנצ ןייִמ ןייז םיָי
 < גד א ןֶראוושְג ריִמ טסאָה אּוד סאו הָעּובָש אוד ןייז םויקמ
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 קמ 8 יכנָא .רפאי םֶתְרְבְהְּב
 גלפק יל העבשה רמאיו * : הרבדכ

 "לע לָאְרְשְי וחתשו וק עְבָשיו
 ירחא יהיו * חמ פ :הָממה שאר
 | הגה פַפויל רָמאָיו הָלַאְהםיִרְבְּדַה
 "טרנא 2 מ הפ ה חש ומע וינב ינש"תאחקיו הלחריבַא
 .ק ןיררסנס זכ 5מי:מ ףסויל רמ6יו . " ס)יגפ טפסי את

 םיבשר שוריפ
 : בקעיל דינמח דניו ןכו רמא רתא םדא . ףסויל רמאיו (א) (₪ל) : הטמה לע חיהש םוקממ ףסויל . לארשי וחתשיו

 םימכה יתפש

 סכפע סעטל ךול5 ןכ> ויס6 ףסוו עוכססס ומכ ומוכשסכ "וס
 סעיוגס 6יס יפככטו ךומסכ .'ופ י"טכד  סוטמ = : סונכ
 5ג 36 :2'נוס  כ'חל+ ססימס = 5יסב .וקככסו סדוקמ ללוס

 ינפפו סממ .סרוכק 5 6וסכ ב :-'וכו וז "וו פ'5  ינככקפ
 םרכוס סוכת י"ע :6וס :ופכוכקו ומ5פ י"ט .סכומ  רסבכסוש

 ןווכ סרטמב םלמ ימג ףוסוכ ךכ) ינכוכטס ומכ יפככטו טרספ
 סע סכופמ ריפכ םממ סרוכק 5 5 וס יפונ6 סע .וכככסוט

 וטסד ל'כ + : סלעמכ יתונ5 סע ינכיכסס  ק"סש ופמ6

 כ"חלו .סוללממ | ינקלסנו = ס)חסכ כ'לוסד 6דמ סס פורופס
 לועו ותו*ןיככוק כ'סלו ופוש 6סו) ךור5 ס)קפמ 5כד יסככסז

 ס'ע כ : סתכוכקכ .ונקרכקו וורק6 כיקכ 6סד. 0וס"'3- לפכד

 סוס 5'2 סרוכק לוס סכיכס ילד. סתימ 5וס דוד יכגד סכוכש

 ספ רד סוספ סחכ פיככ ונויכד ויכמ 56 ופופ וככקד עמסמ
 סיספ ןוינכ עמסמ דוד רופכ רכקיו ביפכ כ"ס5ו דוד לס ומ6

 + סקופ :ןנויסד סעיוג לוס סכיכסד 5"3 כ"ע6 דוד רוש

 לע ךימ לוס - לעוטסכ םדס סיט רפסכ .ופסממ (פ'ק) כ
 ם'פו זמ : סונדועכ םלעס רמ6 םדס ותו6 לעו "6 טק םויחכ

 יסד כ"ו .ףסוו> סוקתססס עמספ .סו) דונכ .סינדיפכ 5)עק "וכ ךומסכ 50

 'ס 56 35רטי .וסתסוו ל'לוס סנוכס לוכסכ 656 סומתטס 65 5 סטמס סב
 טספ .סוקמ 3: מ ספומ סוס 506 - יס )פ 66 1

 ו .סטמס . 93 .כ'ניס כ"6 דוס) סנוכטס .ד9 )"5 ('פכסע) ם- : ופרמ
 :ןכנ ט6כ לט כ"מ) כ"6ד ןכסי 59 דב וו 'וכו סתוסט לט 6'ר

 : סוחתטמ סיס = ףסוי ליִמַַכְש |

 פ'כל סניכטס = 132 ךפסו ףסוי) סוסקמסס 5כקס ם
 ' נפו סוטדסס לע יכ דגיו ומכ רמליו 'יפס ע :ל'כט ןוט6ר סעטנ סב

 ט'ע שוריפ
 זיִא םעט רַטיִרְר רד נּוא רַעַצַא וא ןֶּבאָה ּךאָנ
 טיִנ םיִא ןלאָז םירצַמ איר טאַהְנ אָרומ טאה רע
 זיא רַע זַא לייט םיִבְכוּכ תרובע ןויא ראפ ןכאַמ

 רעד גּוא הָכְרְבַש ןראונ זיא םיִרָצִמ ןייק ןעמּוקְנ
 טנאָוג ףַסוי טָהרֶטאינְועּונְג סורג ּזָאשיִנ זיא רננה
 עָעיִד יונ וז ןאָט .לַעוָנ יש יגר הש יבא
 אוצ טְגאָזְנ בקעי טאָה יל הְבָשָה דִמאִיַו (אל) : דויד
 ףיִמ טֶסַעוָו אוד זַא םעְד ףוא ריִמ רַעוְוש ףסזי

 ףסוי טאָה ל לבשו
 טאָה הָטמַה שאר לע לארי וחַתְקד יא אוצ ןראוש

 ןופ סניִפאָק וצ ןייז אייַּב םיִא וצ טקובג בקי ךא = =

 רה תי רב

 םירוטה לעב
 = 3 סכופ סלוסכס לע סידופ 'ינכ . וספשיו (62)

 שה
 עכטסו \ יככו םקח ךדי 5 סיכ ח 60קמס .ס)וקסל
 סימנממ .ינפטת סחסו .יפובל סע .ככסל יפוס ינסו
 ומס = סע ימביכסס .יסוכס = ספ יפככמו במול .ןילו
 יל0מפ | ינסלטנו = ויכסס כיפכ .יכסס שט סכעמב
 | סבוכמ 5 מ'כב .וניממ דועו * ספכוכקכ ינפכנקו
 ושיו (כ ס"מ) ומכ סכוכקס לו סעיוגס סיס ויפוכס
 דוד = כועב כ" רכקיו .כ'קמו ויקוכ6 סע \זוד
 5 דיס ל סינדיעכ סלעס .לארשי וחתשיו ₪
 למ זמ סניכסס דל ופיע ךפס .הטמה שאר לע
 ם) .ספוס ב לם ויקוססממ .סלעמל סניכטסמ ורמס
 0 טסיסמ לע ספמס םסכ לע ם 6"ד . (מ. סולדנ +
 .פוס | ךלמ ףסוי .יכסט עטכ סכ סיס לו סמילש

 *1 (ס) : וקדלכ דמוע 5וס ילסו סיוגס ןינ) סכסנ,
 \. פלק םלקמ סז יכסו ע סיליגפס ןס דחפ . ףסויל

 קוד סמל  ףסוי נונטכ 526  סוחססס 5
 .ליכסכד ךתרכ )ע 526 סיִס05 36 ו5
 1 טקכ סמ .כ6ד סנומכ | סוסו :וקכ
 \ םוסס קל ףסויל . סג .סוקתסמ סוס 6

 ו ס)וק כקעו סיסט סמ יכ סכומ6 3 5) סדגס

 = <. ₪9 שוריפ |
 ףסוי עָשְמאַח טֶביידְש ישר . טעָּב םעָר

 בקָעְי טאַה ןנעוו טְסעְר ןופ ןוז ןייז ןעַטג ָךאַר
 אוצ טפראדב טאָה רע לייוו טקּוּבִנ םיא אּוצ

 סקופ סּוצ יז טקוב בייל רֶד או זַא הָבּוט
 | יִשְמאָה תּוכָלמְצ ּיִא סקופ רד זַא טייצ רֶר

 טאַה םּורָד גּוא םיִא ןופ רעקראמש יִא בויל
 | םּוראוו םניפאק ּוצ ןייז וצ טרעקג םּוא יז



 % רב א א

 לע. ביתו ל
 ? .בקע רַמָאְו ג: אָסְ

 ןננכד אעְרַאְב לבל
 רַמָאַו ד : יִתָי יב
 ענב ךָיֶשְפִמ אָנָא 'אָה /
 ירא ננְתֶאְ = סא
 רבב וו ןימבש השש

 1 : םירפא""תאו הָשנְמְתֶא - יח

 אָּב סו נב הגה רמאין בעי התא ףסא א
 "לע 6 לאש .קזחתי לא ל : 2
 ףסוייילא . רקעי רמו * + הטמזה פא ידע לע ףזמ

 ץֶרָאְּב ולב לאייהארנ יש לא |
 יא רָמאַַו ד :יתא ךרְכיו ןע

 תתנו : ףתיִּבְרְהְו :ףרפמ
 ץֶרֶאָהְ"תֶא יתתָנו םימע להקל ד סל תא
 . םוילוס ךללפ יגל א'תו ל

 םירוטה לעב . 3
 כמ לסמ ןמסו סממס לט כטיו 'םמכ 'כ . ספמס לש 6)
 קזמתיו למלנס סיקזסתמ סיטנמ ןקשכ פס .םיקידפסט ססמס
 סילפט ןס ןפקותכ וליפ6 סיפסכסו סעמס למ .בשוו ב

 : סטמס לע לַפמ ןמסו לעלכס ...

 יישר
 סלקטכו ם ךומלקכ כקו ספל ליג סוס סו

 דינסל סיכ5מל ויכס 2 סולפס ךלס ןפוג ןלסב
 סכככיפ ידכ .ומע  וינב ינש תא חקינ 0
 גקעיל דיגפס . דגיו ו ; וסופ .ק ינפל בקע צ

 קזחתיו :ןוס .יכָנק ר תוטכקמ קנבס ומ !יפ |
 וג קלס6 סוס ךנמ .יככ וסב .פ"פס רמס . לא"

 קל ספמ ןכו ש ,  סוכלמל דוככ ןיקפוסט ןפכמ דוככ
 (י תוממ) לס סלל ךודנע לכ : ודכיו תוכלמל דוככ

 ךיתתנו 7) 0 ס'מ "וגו ולתמ םכטינ ןסילס ןכו .ת
 לקק דוע ינממ פפו סידיקעס יפלשב .םימע להק

 כ "למס יוג .סיונ לסקו ףנ יל למלט .פ"עסו .סי
 65 כוסו ןיפינכמ .דכל סלט יכס סווג לסק ןימינכ לפ

 ספעו א קלסס: יטכסמ דחפ דיספמ ימדמל ןב ול דמ

 סוסמ :635 ףוככ .ערולס .1מָכ .דכו ספרס = סנט עדו סכפ
 ט'ע שוריפ 9
 ןייד ןונ לח יא הנק ףסוי אּוצ ןראווג טגאזג תא
 רע טאָה ומע ויִנָב יִנָש תֶא חקיו קָנאָרְק א רַעָמא .

 הָשָנְמ םיִרָפֶא תֶאְו הָשָנִמ תא ןיז אייוְוצ עָנייז 2

 ןשטנעב וי לאו ז בקעי יִדָכ ךיִז טימ םיר
 טֶנאָזְג זיא סע גוא גמל דו (ב :טוט ןז

 רע נוא ּיִלָא אָּב ףס? נֶּב הָנֶה רַמאָיַ בֶקָעָו וצ

 קחְחנ ריד אוצ טֶמּוק ףסוי ןוז ןייד טנא
 הלב

4 1 

 בקעו רסאינ (ג) : טעָּב ער

 ןכ .רמ5 פוכנמ דוככ

 .נוא טקְראַטֶשג בֶקַעַי יז טאָה הָסֶש

 תאזה
 םיבשר שוריפ

 בותכ .ךכלו ץראל הטמל וילגר ויה .הטמה לע בשיו (ב)
 וקזוח דיגהל םגו :ויכרב םעמ םתוא ףסוי אצויו ונינפל
 לע זילגרו הבישיב השע ותאווצ ירבד לכש בקעי לש
 הטמה לא וילגר ףוסאיו כ"חאו וירבד לכ םייסש דע ץראה
 .שיא ןיאו . ךתיב ךות לא ותפסאו וטכ הטמה לא םסינכה

 : := הברו הרפ ידש לא ינא ביתכו םרא ןדפב יבושב , חלב ילא הארג (ג) : התיבה יתוא ףסאמ

 םימכח יתפש
  סע)ומ סיס 6 כקעו 52 5)ש דע וכ סלועכ שודיח סיס ספימ
 == שודימ כ"כ "סוס 0 דיגמס 396 וכ דגוו כוקכ 6כד 6סו סלועכ
 : וילסכ ס5כו 5קעו 356 ליגר סוסו וקיכ ינכמ דח5 דינמס וכ
 בוקכדפ ספוופכס = )'+ , ס'6כ פק 6כקפ סז ןי6 ז'פ פ
 ךפס ל"לוס ודו ק5 לכס "וגו וניפו 95 ל5רשי חלסיו ןננקל
 <> לוסטסו סכופ לעכ סיס סילפסט סופמ סזכ וכ זמכ 55 ןידו 6

 ס'מ סטנממ רסוו < .סז כקעו עדי ןונמו וידי 6 כ"ג ליוכסס ס
 -ךכט סמ כ"36ד צ :ל'קו 'וכו לוגכ סוס סורפפט סוכפ 5%
 ע'ע) כקעי לט וסכ ספט עדוי סוסד כ =: ס'6כ .סז'כולזסל
 יפדוכ וכככ ףסוו למ5 סנומ 5וסט ול ודיגס ויטכע ('3 פוס
 : כס רך : ס'לכ וכ ודכ ומע וונכ תק כלו .וקומ סוי פינס
 ןוטכ נט 5 קקיו 6ס0ד סוס סיכפסד טרפ) ו"טר למ 6)
 ילסש ₪: כקעו 56 ומע ךלסו ףסוי 556 .סוכסד עמטמ ומע
 י'סרוס .לימל 5 ו סוקתטס כ"פעלו כקעו) ךוכ5 סוס ףסוי
 תפסכו תר : ףסוו) ךור5 סוס כקעיכ יפ) "וכו סי)דוענ 5לעפ

 ופ6כ כטקג .םינש) .וקולסו רפולכ א :
 טע שוריפ

 האר ירש לא ףסוי וצ טְנאָזְג טָה בקַעָי נוא ףסז לא
 ןזיוואָּב ָךיַז טאָה טאָנ רגיִטְכעַמְלַ רַעְרְ ב ילא
 םַעְד ןיַא שנ רג וול טאָטְש .רַעְד ןיִא ריִמ 'אוצ
 : טָשְנַעָּבִג ףיִמ טאָה וא יתיא דר ןַעָנְּכ דנאל
 ןונ ננה טֶנאָזג וזַא ריִמ וצ טאָה וא יל רֶמאִמ (ד)
 לע בוא תג ףיד ןרעָפְכּורְפ לעו) יא 1

 לאל ףיד ב לע ָךיִא נוא דיפתא ףיד ןרע
 = תֶצ יפְַ .רעמלעַפ ןופ גְנּולמאַז ןייַא ןייַא ּוצ מ

 | גאל עור סר כ לע ו ָךיִא וא תא ץֶרָאָח

1 



 ִיִרְצַמ

 ו'קכ .טקנס .וסוו ףסוי - פלק 6כקו 5)ו סוטכטס ןמ 6 >

 וחיו חמ תישארב 0

 5 די : םקוע תזה ךירחאַהעהזל תאזה
 ףל .םידקונה ךינְבייִנָש הֶתַעְ

. 

₪ : 

 ןועמשו = ןבוארכ

 . 1 םוירוס
 ם'בשר שוריפ

 ה'בקה יל ןתנש רחאמ רטולכ . רגו ךינב ינש התעו (ה)

 ינש יפ לוטיל רוכב ךתושעל יתושרב ירה ןענכ ץרא תא

 רע : ןועטשו ןבואר = דגְנְכ ולטי ךינב .ינש ךכלו םיטבש

 םרפב םינב ינש דלוי ףסוילו ביתכדכ ,יאוב ינפל , יאב

 : המירצמ יתאבש םדוק רמולכ בערה תנש אבת

 אלו וארקי םהיחא םש לע ןאכ יתייהש הנש הרשע עבש

 ינב ןיב : םינב ןיב 'בקעי תאיב תעשב

 ילוטחה תתפשמ לומחל ינורצחה תחפשמ ןורצחל . ץרפ ינבב וליפא סחנפב

 םימכה יתפש

 טכמס קפחנ סכ לפ6 ססמ דק5 לכ .יכ סוכס5 סינכ .ינפ וד)ונ

 5סד ועמספכ יפוכ דע 6 ב : ס'6כ קנהנס | טכטס וניס

 5כטכו כעכס סנש לכ סרטכ סינכ .ינמ דלה ףסוולו כימכ

 'כמד 2: סורכוע בער )₪ .סונס ונס .רככ ויס ףסוול כקעו

 לוס רט5ד דילוק ס5 'ופ ןכ) דונויט 6וס ילדוד עמטמ 6

 סג סלט ויס 'פכ ו'טכופדכ קמ לוס ס6ד ונוממו )ימוס 6

 סיפכקנ ויס סועבטס .וערוס .סיסנ ססולד ד : 06 סוס 6

 סנו ספוכ ןכו ןועמכ .ם)קג 15 ןכולכ נסנ ופכ סמט לע

 תלס) סטנמ םלסנ סמכ לע ס)חנס 6רקי סורפלו ססנמ סמ

 % ה ומכ ופ:על סותס  דחלו דק5 לכ  כמונכ סוכפ6
 יפ

 טיע שוריפ /

 ךאֶנ ןייז ןלעו) סאוו רעדניק עניי צ דיר ול
 יישר . גיִבייא .ףוא ברא ןייַא . פֶלש תַמחֶא רוד
 = 5 ן"א :

 טאָה טאג טנא בקש םיִא טאָה ווא טּבייִרְש

 הָרושְּבִא ריִמ טה נּוא זול ןיִא ןזיונאָּב רימ ּוצ יו

 נּוא לַהְק ןָמּוק סור ָךאְנ טעו ריִמ ןופ זַא טנא

 איי ןָּבאָה אנ לע ףיא טָייַב סאד םיִמַע
 טיִנ רַעָמ ןוש רָבָא ךאְד באה ּךיַא נוא םימָבש

 ףאְה טאָה רדניק ןייק ןִא לאָמטְסְנער ןופ טאַהְג

 רדניק עניי ןופ רני א טְניימְג יִאְְוְּב שנ
 : סיִטְבָש אייִטְצ ףוא ןְרעְונ .טֶלייִט אוצ טעה

 הֶנֶתַמ איר ריד .ףיִפ קֶנַעָש דֶנּוצַא גוא הָּפִמ (ה)

 יז אוונָצ עני זַא צל ב ָךְל םידלוגה ךינב % 5 : ,

 27% םִרָעִמ רנאַל ןיא ןראָאְג ןראָבִנ ריד ןֶנָו םאט |
 ה

 7 מש ד לא 'אביידע םירצמ ץֶרָאְב
 לה | הָשַנְמּו םיִרְפֶא םהדהיל

 םֶהיִרְחֶא תְדלוהירָשֶא ָךֶּתְדְלומּ
 ןהתפח ןויקת ארי ם עץ היִרֶא םש לע ויהי ל
 .אנאו 1 ל \ דכ פופכי סש לפ .כפ םוכופכ גנק לרתב ססנפו סירפמ . 3 סירדמ יש טפו את

 ְּ .םירוטה לעב
 קי 0) : ןופמסו  ןכו6כ 'ינכ . ססנמו סילפ6 (ס)

 לכ ומכ יונס .טכט מ ופכקי וינכ ךדיסו 6כס סרוספב "כ

 . ךתדלומו (ו)
 יתב םא יכ םיטבש ויהי

 וכדכו ארתב אבבב ןנירמארכ ץראה הקלחתנ םהלו תובא יתב ויה םינב

- 

 / לגוא |

 -ןיבת עו ה 2
 ה דיל
 :חע םויצמר

 יי ןעְמשְו

 םתלחנב

 ומ טכנמס ילמ ססכ ויסמ ססיס6 סס 3פ סתנסנכ ו5כקכ

 | יאב ירחא ךל ודלונש ךינב ינב וא ךינב
 8 שפנ םיעבש לכ יכ תובא

 ו רגו ןמענו דרא עלב ינבב ןכו .
 , | יישר

 ! ךל םידלונה (ס) =: ך) .ןסונ .ינל סנסמ סמו
 ופמ ודנונס למונכ ב ךילל יסוכ נפל . ךילא יאב
 לס ןוכקקכ . םה יל : ךינס | יססכס דע ינממ
 | ךתדלומו (ו) :ודגנכ טיל לכ קלח לוטיל סס
 .ךוקב 590 .ינכ ןינמב ויסי ₪ ג דוע דינוס ס0

 25 סט .ססל כי סל .סיללככ ןויסי ספנמו סוכפס
 לנכונ .ןיכמל זכלס = סקלסכמ פ'עסו סלסנס ןיגעל

 םכ .לטכ םיסו םיס לכו וסלסכנ וכבס ברל ביקכדכ

 :ו5 555 טיטכש ד ולכקנ 55 מ"מ סוכוככס ןמ

 ופכס לכנ ישנו סופבסס תומס ןממ) ןכ*ס לוג
 0 :שיע שורופ

 ריר אוצ ןעָמּוק ןיימ ראפ הָסְהעִמ היל ואב דע

 נער נע יינ רמו ןיימיזְנעָז סל םירְצַמ
  רדְניִק עָניִמ ןעְִנ ןֶסְלאְוְו איז איוו ףיילג

 0 ןיז .אייונצ עניי יל וי ןטמשו ןבוארכ השנמו

 ב

 "וא טניִכעְרג ריִמ אייִב ןנעָז הָשנמ :נוא

 ךעו ןֶלאָז איי רָמולּכ ןועמש וא ןָבּואְר

 א ןועמש נוא ןֶבּואְר איונ וזַא םיִמָבַש ןפורנ

 פ וצ ןנעקמ וא םיִאיִשְנ ןנעקַא גוא םילגד
 וא קרלה 8 ףמדלמו ו : לַאְרשו ץֶרַא ןופ
 אנ יונ טסע וד סאו רק עניי ֶבָ
 3 ףוא טלי סש לע רי רצ ןייז אז וייל
 .םרְֶא שָבַש ףוא רָמולָּכןמעָנ סע
 ָשַנְמ טָבָש ףיא



 שי

 .םֶתְלְחְנְּב קש יח
 ל חר

 . אָבּורּכ דעְּב

 תַרְָאְללעְִמלְ
 חבאְּב ןֶמִמ ּהָּמַר

 :םָחָל תיִּב איִה תֶרַפ

 ני לארי אַ
 פסוי ל
 תוטמ תוטשל רנו הלהנב ץראה קלחת הלאל -ףסנ

 וארקי ןכ ירחא ורלונש ףסוי לש וינב יגב ןכו ולחני םתונ
 תשרפב ביתכדכ תובא יתב ויהו םתלחנב םהיחא םש +
 יגכרבש רהאל ךרדה ותואב . ןדפמ יאובב ינאו (ז) :פח

 : יישר .
 . 'וגו ןדפמ יאבב :ינאו ([) : (סופו .סו5 סופג
 ןטנכ ןכסכ רכקסל יטכלוסל ךע .םילטמ ינסס ס"ע\
 : סמ יכ) ךומס ספמ ירסמ ךמלל יתימע ךכ 6
 םדמכ סמל .סיפל5 ססו ןלפ פדפ . ץרא תרנ
 וככטמ רמסס סלו ןפרדס ססמ "כ ירכדכ םכס סו
 סיס דיכגס קע ןולכסכ סלכקלו סכילוסלמ סימשנ +

 .םש הרבקאו : סלנלכ ה תכקונמו סלומ כו
 יתעדיו \ ץכסל ססינכס) סמל יב .וגיפס סיקכלוס [
 סיסככק רוכדס יפ לעס ךל עד ל36 ילט .ךכלב ם
 ויו ןהקכזוככ סקול סלגופכ סינכל ז סכזעל ססקק +
 קטקכמו סכוכו סלכק לע לסרב 059 סש ךכד .סילכ
 עמפנ .סמלב לוק (6) סיפלי) "סנט .סימסכ ססי

 'וגו 5 .סלנ ךסלועפל כט שי סכיטמ "נק
 ידכ 6עכס בוככ סנלס סולקנולו . סלטנל :םי

 ססל סיסש ינ6 לולו (ץרפ 0"ס) סוו פע

 פקנ . ףכוי ינב תא לארשי אריו ()
 שע שורופ

 ןיִא ןָמַעָנ ןלעו אייז סאַוְו בְרַא רעָייז ןיִא :

 ןיִּב ךיִא עָשְטאָח יט נוא יִנָ מ : לָאְרְשי ש

 ךִמ טֶסֶלאֶז וד זַא הרָובק ןיימ טיִמ םירטמ
 לָחְר רָמּומ ןייד וצ נּוא לֶאְרְשַי ץֶרֶא ןייק

 ןיימ ןיִא ורפס יִטנְב םּוראוו ןאָטִנ ּזָא םיִנ ָךיא ב
 דרב ןכ א לר יל המ םֶרֶא ןדפ ןופ ןמוק ןפ
 ףוא ןנְּכ דנא א ןָּבְראָטֶשְנ רי יב לַהָר ז
 ךאְנ זיא עפ אבל ץֶרֶא תָּבִּכ 9 געז ם)

 םּוחָתַא ןעָמ טְנייִמ םאד דָנאַל רעקַ ןייא ןע
 נו טְסַעַד ןופ גוא תֶרפֶא ןייק ןעָמּוק אוצ תג

 ןֶּבאְרְגְּב טראְ יז ךיִא באה ַרְִא דרב פָש
 זיא םֶד תֶרַפֶא ןייק טייָנְזעֶמ אגו .געְמ

 ןיירא .שיִנ ּוליפָא איז ּבאָה א
 טָכאַה וד זַא ףאד ףיִא סייוו םֶמְלת

 :"ןףפמ יאבב | ינאו ' 3
 ךרֶרַּב ןענכ ץֶרֶאְב לחְרילעהתמ ומנה

 . כ ןיכדסנס ייככ 9 אה

 םיבשר שוריפ

 א יי . |( : 4088 אנר = = יחיו חמ תישארב
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 -=הֶתְרַפִא אָבְל ץִרֶאְ"יתַרֶבִּכ רועָּב
 יב אוָה תֶרְפָא ָךרֶרְּב םֶש הְרְבְקִאְו

 נְביתַא לארי אר" : חל תי
 ףסוי

 דע ךרד הברה דועב ךרדה ותואב להר התמ ה'בקה
 לצא הרבוקל יאנפ היח אל יכ ךרדב היתרבק ןכל בושייה
 ךרצוה ומא לע ףסוי והעישפי אלשו הלפכמה תרעמב האל
 לכוי אלו ונינפל בותכש פ'עא . לארשי אריו (ח) : ןכ רמול

 םימכח יתפש
 : סמש לע סלחנס סרקו 621 ל'כ סיטכסכ סט סס) סיסו )1
 םנככ ןוטככ סיקפסדמ מ"מ סדמ 'נפ פכככ 'יפב פ'עסו ה
 י'מכ סככקנכ כותכ לודסכ קוספכ לסו פ"סו ך : ופרס מ"כ
 עו , "6 סוס ןענכו ןענכ ןכסכ לסכ רגע ספמ  ביתכד
 סד6 ינכט רועכ וסוכיפ  ןכס 006 י'פכ סככקנ ידו 6סד
 לוכטכ י"טרופ כטיו 'פכ 601 סכקו ץ : תכטונ ןרל ומכל סיככוו
 לכד ןתופס ל"יו ומע רכקול סקכז 55 קידגס בכסמכ .סנומזמ
 ספק ןוידעלכ6 סלפכמס תכעמכ ומע סככקנ 600 ספ סכוג סיס
 60פ9ט ידכ 55 סדטכ 601 רועכ לכקסלו ךלו5 סתכז 65 סמל
 ספוט סוטפ 5)ו סכנ דכ) סעעס סוס כ'0) וכו סרזעל
 לכ"עס סוסמ6 רסשמ לפוו כקעו סע סבכקנ 65 לחל סמ כ'5ד
 דע סומ בקעו כ"5 55 .סמ) תוטקס> יפו ומכג וסיזווכסד
 םורפס וכ תופגכ = ס5כ 53 ןכ סיס רוכדס ופ לעמ וילכע
 ;(6'ג) יתמוש ויטכע 55 ספד תלכסס תע דע 635 סידיקעס
 וכו .ס95 יפ = כוקכד סו ספ ?'קד מ : סנפו סולק 'יפ ח
 ןומסכ 601 35ָרטי 5כוו ל'קד "6 . ןרוקפ סוס 8) כקעו

 יכמ סלע .קוסמד ספכ ה ינפו כולכ ןכירמסדכ זעלכ 5"דסימוק מס ספילסמ ידכ ופופ" ןינוק
 סעברי .דיחטפ יפל ם ונממ  סניכמ סקלססנו סכלכל

 טיע שוריפ
 טסלאז רבא רֶפ רֶד הּומּועְרַתַא ריִמ ףוא יִאְרונְּב
 יז יִדְב רובדה יִּפ לַעְןאָטְג סע,באָה ףיִא א ןֶסיַו
 ןרֶאְרּוכְנ זמ ריק עָרַא וצ ףָליִהַא וצ ןייז לא
 איז רע טעו תּולָג ןיִא ןֶבייִרְמ ראפ אייז טעְ
 םַעָר ןופ ןייג סורא לָחְר טעו ןיריפ סּורָא טראָד
 ןאַט הָלְפִּת נוא ןעיירש וא ןָניינ טעו וא רָבִ
 סַמְשָנ הָמָרִ לוק קְוכְּפ ןיָא טייטש סע איוו וזַא
 הַָבְפ לח לָמיַה ןיִא ןֶרעָמ טְרעָהְג טעו לוק ריִא
 - רדניק .עָריִא ףוא טעָּב נּוא טְנייוו לַהְר ּהינְב לע
 ריִא טעו טאג גוא ןֶרַעָט טֶזייִלְג םוא ןֶלאָז איז
 רָכְש ןֶדְנאַה ראפ זיפ סע המפל רגש שני ןרפְע
 רעדוונ ףיז ןלעו) רק איד וא גר ןייב וצ
 .אןמ ₪ : לָאְרָשָי ץֶרָא ייק לוב רעייז אוצ ןרעק
 . פא 4 רדניק יד ןחעזנ טאָה בקעו וא ףסוי יִנּב תֶא לֶאְרשָי

 יש

0 . / 4 , 
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 יחיו 'חמ תישארב 8

 בו רמא ןט ונהל "מ רָמאיו ףסוי
 ""ןת תָנ"ירָשָא  םה ִנָּב ויבָאדלא
 ילא אָנְימַהְק רמאיוהזבטיהלָאיק
 לש יי ּודְבְּכ לארשי יניעו ' ש : םכרבאו
 םֶתא שניו תוארל לכי אֶל ןקומ
 םֶהְל .קכחיו םהְל קשיו ויִלַא

 האר תסוחלא לארשי רָמאיו
 5 יתא האְרְה הנהְו יתְלְלפ אֶל

 חו ף%פוי 2 ייפ את

 םיבשר שוריפ
 ןכו . וינפ תומד ריכמ ןיאו םדא תומד האור שי , תוארל
 : 'ה תא .(האראו א'נ) יתיאר ביתכו :םדאה ,ינארי אל =

 ןכו תואר ומכ ..האר (אי) : תאזה תוכלטב , הזב (ם)
 לוליפ לכ .יבלב יתנד אל . יתללפ אל : הזה םויהכ השע
 ביתכרכ ..המקנ  השע ללפיו סחנפ  דומעיו ןכו ןיד ןושל
 : ןיד תטקנ ןושל 'וגו ודיב חמור חקיו הדעה ךותמ םקיו

 םימכח יתפש
 טקכ פ"ועו פופר לכוי 5  ןקוומ ודככ 96רשי ינוע\ כופכ
 וכ כסעו ריו ומכ כמ6ק ק'סולכ 5בוו י6ס כ"עו 'ןכ| סלככל
 יסורו6 רטס ול - סמ) ססקו * : סילנמכ רכט םי

 סיס סנחפמט ל"יו ךפוס) סעע 5ל סע)ו .סוממר טֶקָּכ כ'פלו
 ינכ סנופל רכוסכ סוקמ  סתו6 לכל סלול ונופ ס'ד כוכס
 סוכזמפ סנוספ 'וכו רעכ ן) ספלס ךכ) סילזממ ססו ןיטודיק
 סקנקסנ יפדוכ כרמל ספו6 ךכינ 85 ןיודעמ ספרס ןווכו
 ןויכ 6טיטפ ."קד ב: ל"טרסמ , סומסכ טקכו ק"סוכ וגממ
 פ'ועו .וקופ תולכ) סכטסמ .כוסהי ךופ ףכוט ףוכעט רוכסט
 במולו םכממ סכטקמ יתעד לע סתלע 69 סונכ יכ) ינ6למ 6

 מע שוריפ
 טֶלאוְונ אייז טאָה רע טביירָש יישר . ףסוי ןופ
 ןאָטְנ 88 םיִא ןופ הָניִכש אי 1 טאַה ןָשְסְנִעְּב
 לא עו יד ןופ םיכלמ יד בָאְַא טיִמ םַעְבְרָ לוו
 יִנייז טיִמ 7 נּוא םירפִא ןופ ןָמּוק סורא ךלוו
 םיעשר ןעווָג ןָנעָז אייז גוא השנמ ןופ רעדניק
 איד | ל רע ה יס טֶנאָזג בקע טָאַה רֶמאו
 סורא עינא איד ןמוק ןנאונ ןופ רַמולְּכ עזר
 : ןשָטנעָב ויז לאָז ןעָמ יּואְר טינ ןנעְ איינ םאוו

 הזב (ס) 1

 < וז < םכרבאו .ילא אנ .םחק רמאיו

 0 קה צ וצ טְכִרְִנ שי יש ה

 לתל 4 = 7
 "רַמָאְו 'אָכָח
 : ןונְכְרֶבִאְו :יתול ןעכ

 8 ליִכ אָלּוביִסִמ .1

 :ןוהל יִפִנְוןוחל קיש
 : סול לר רַמָאְו אי
 .תיִרָּבַס אלו ?ךָפַא יזחמל
 ה 7: ד 1 ך: -ףא  .יתָ יומא אָהְ

 , םיחלא
 < /םידוטה לעב

0 
3 

 < נבדק

+1 

 0 "החתול ןהתו | בירקו
0% 

 = סקק דמו פי סמק . טכלכסו 5 5 סמק (ט) : 55כשי יפכט
 < .יסילשס. סילפ53 יקלגלמ ייפ סמק :סילפ65 יתנגכפ ן"מקכ
 % ,רקפי יפמ ךלבסנס ספטכ יפמיפ .סילפ6 ליכסכ :ומע יקכילט
 ןקזמ (י) : סכלכ6ו י36 5ג סמק .למ6נש > ועוכז = >ע ססקו
 הסל םומלמ ויכיע ןיסכמו קי ןקז .יכ יסיו .ם"פ סמ כיסכ
 | מז פה וטפ ךכ :ויניפ. וסכסכ | םוכרבב | ויכ5> כקפי סמילט

 יישר
 - .רמאיו :סטנממ ויכו .סוסוו סילפסמ ת55ל :סקסו
 =: סכלכל ןיסל .ניסק ול5 וקנו ןכיסמ . הלא ימ

 . סכופכ. לטסו .ןוסוליפ .כטפ ו- = סלכס .
 < : םדוקס סול ןילע סחכו לַכְדְס לע סימחל ןסוי קנו י

 ספק .סיכפסל יתלגרס = יכנסו (ס+ עפוס)  בופכס
 < הע .סירפ6.ליכס3 .בקעיב -יסוכ :יפ)גכס , ויפומורז
 = סל 69 יתללפ אל (סי) : ויסועורז לכ .ןסקלט
 ,דופ ב ךינפ ססכססמ סכטממ (כוקסל ם'ג) בוטסל יכל

 ט'ע שוריפ
 1 רדיו הְגיִכְש ! איר ןעור טָכאַמְנ טאג טאָה ןאָטְנ

 | וצ טְגאָזנ בלש טאָה לא אנ פק פא בקי ףוא
 7 אווז לעוו ף ןיא נוא סכרנאו ריכ אוצ אייז ריפ ףסוי
 "וא ודב 8 יציעו (ל) ? : קוסָפ רַר טנא - ןָשטְנִעְּב

 וש מל רעש ןעינ ןנעז בקעי ןופ ןנוא יד
 / מנ טה רע .תוארל לוי אל טייקמלצ ןגעוו ןופ וקוימ

 * "שאה ףַסוי וא ולא פֶתַא שגו ןהעו טכעְר טנאקג
 ו בקע נוא םֶהָל קשיו םיא ןצ רֶדניִק עניי טנהעְבג

 " אייז טָאָה רַעְ נוא ל קחי משוק אייז מאה
 / 'םֶנאָזְג בקש מה ףסוי לא לארי רמאיו (אי) ; גזלאה
 ד באה םיִנָפ ןייר יְִלְלַּפ אל יִנָפ האָר ףסוי אוצ



 ףסוי רֶבְדּו ני
 הִרְפֶא תי ןוהיורמ

 י אָלאַמְשִמ =
 יש % לס - הָשַנַמ .תמ לא
 לֶאְרְ אָניִַמיִמ ד ה

 תי לארי טיַעוא

 ארי אּוהו םָי רפא
 אשיר לע ָּלאַמְש

 ןונמיבחא =
 .5 פותנפ פ5 לכפ א" יהודיל \

 םירוטה לעב
 5וסו .(די) > סילפ52- ספ ףסוי 5 .ףילססט

 טסו == וכממ < 55% סכז .ךכ) - ומלע ןיטקס זס !ינכ . פא
 י"שר . ,

 ישע ס5ע סימס (!ס סיעשי) ומכ סנסממ ' יח
 סקשט לס5  .םתא ףסוי אצויו (י) :₪

 סו .ןימיל .סז סנשיל .ידכ .ויכרכ סעמ ףסוי ססיגוש
 :.ויפאל וחתשיו : סכלכפו ססילע וידי ךומסל לממש

 םירפא תא (גו) : וינס 0 ויכוסלל לופו
 וינס קללקל לנס , לארשי .לאמשמ ונימינ

 : סכרכל ןמויפ רוככס לוספ ןויכו וליכס 30מש דנגכ ומ
 לכססב - ומונלסכ ,  ןידי תא לבש
 יכ סיס עדוו יכ סעדמ  ךכל .וודי תס ל ל

 =  ם'ע שוריפ 4
 עָנייִד תו תֶש פנ ןזווונ טאָנ רימ אה פיש

 טאָה ייָכְרב םעמ פָתוא ףסוי אציינ (בו) : ךוא רעְדְנ
 רָטאָפ ןייז ןופ איִנק רֶד ןופ ןגוצְג סורָא ף
 טייז רָמְכעְר רעָד ףוא השנְס ןָצענ לאו רש
 טייז רקניל רעד ףוא .םיִרפָא נוא רֶטאָּפ ןו
 פל יחתשנ ןשָטנעַב איי לאָז רָטאָפ רעָר
 רעַמאָפ ןייז אוצ טקובנ ךיז טאָה סו נוא ה

 תֶא ףסוי חקמ (גי) + דר רֶר וצ ב םיִנָפ ןויז ט |
 םִיִרָפִא נוא תֶא דוב אויָז ןעַמּונְנ פסי טאָה

 טלר ְ ןייז יב נימי טֶלעטו שג רע טאָה

 רסלל ןיא לאל למ ן ולאו רע יד

 , חו חמ .תישארב

 ש אצויו ::הערזתַאפגם םיחלא ן
 וחתשיו ויכְרּב םעמ םתא ל

 יִכ וידיזזתא לָּבְש הָשָנִמ שארל
 השנמ ,

 ם'בשר שוריפ
 :לארשי לש ולאמש לצא ובישוהל . ונימיב םירפא .תא (גי)
 וידי :תא לכש (די)

 םימכח יתפש

 סולעט לוזפד ל"ג (י'פנ) ל : ימ ךתו6 0061 + ףלמ 6 סמט
 סידי = טוכיפ לוס םכקמכמ | ספומתמס | לכד ןקמ 'פב 'יסס
 קעקטסכ לוכי סיס וינס ונס .דמוע ודועכ 6כינפו סילגרו
 גיקנ 5וס 5כקמכט יכ לכד "ד מ :?וכו רוטסכ יפדו 6
 סו ןופ ספכת ' לכמ טרפמד סוגלתס "סו סכעמ) .סעט
 ססנפ יכ עדוי סיסכ פ'ע6  כמו)כ פ"ע6 פ"ועו סעע קנופנ
 עדוי יכ ךומסכ קוספס 'פממ ומכ סעכמ וגווסו ?וכו רוככס

 ןו6 לכ5 פ'פ* ומכ יכ .ומרופ סיכר .ל"ערסמ כפכו . "וכו

 : ןע | נימי סמ 5% מ | כ'פפל\ רובבס | סטנמ
 ט"ע שוריפ

 עָטְכִעְר איר ןנעקא ןענאָטְשג זיא ףַסוי םּוראוו
 זיא הֶשנמ לוווו מ טֶלאוְנ רע טָה בקעי ןופ דָנאַה
 עָטְכַעְר ןייז םיִמ ןָשֶטְנעְּ םיִא בקַעָי לאָז רוכְּבַא
 אוצ טְנהַעָנְג אייז טאָה רע נא ויִלַא שגו דָנאַה
 סוא בקע טָאָה וניִמָי תֶא לָאְרְשְו חַלָשַ (די) + םיא

 סִרְפֶא שאר לע תשוו דנאה עָטְכעְר ןייז טקעבֶמשנ
 < איתו םיִרפִא ןופ פאק םעד ףוא ןאָטְנ איז טד וא
 זז נוא לע תא רָטְכְגְנְי רד ויִא רע בוא ריצה

 ףוא חש שאר לע ןאָטְנ רע טאָה דָנאַה עקניל
 תֶא לָכָש ,קּוסּפ רעד טאו - הָשנֶמ ןופ פאק םעְר
 / דָמלְ רָנשָה עָניז טיִמ טנילקנ טאה רָע יי
 ה ִּ טו טאָח רע, הָמְכַה םיִמ ןאָטְג םַע טאָה
 בוא רוכָּב כר זיא הֶשַנִמ וא רּוכְבַה הש

 אה

 < קָפַאְל
 .. םהינשיתא ףַסוי חקיו * 1 הֶצרא
 .לאמשמ נימי םִיָרפָא"תַא

 - ולאמשב :.השנמדיתאו 4
 ..הלשיוד :רילט שגיו לארשי ןימימ יההלכרמלאשמ

 | שאר"לעתשיו וניִמידתא .לָאְרְשי א
 ולאמשזתאור \ריִעָצַה-אּוהו םיִרְּפְא

 .. .סקועמ םדא ןושל אוהש לכש .ומכ .

 | בל דָנאָה ה לטכְר ןיז טראָּפ רע מה ןנעונ

 ב



 ים 0-00 <" " יחוחמ תישאהבב = 4
 = יא יודל ףֶסוידתֶא ךרביו פ:רוכבה ה שנמ

 ו ו ירבו ומ ! .אָרְכּוּב

 יי יפפקי לכלהתה "לשא םיהלָאה רמאיו
 0 5% קחציו  םֶהְרְבַא ייִנָּפְל  יתבא
 -.אָמ" דע ינְיִאִמ יה ידע ירועמ יתא הָעְה םיהלַאה
 | ל ו יתא לאגה ךאְל פה" :הזה םויה
 " אמלוע "תו רב אָרְקְיו םירענה"תֶא הרבי עזב

 מש ןהְב יִרְקתָי
 | םֶחְרְנא יִתְדְבְאְפשְו רד יתבָא םשו ימש םִהְב
 ישו ; ץראַה ברְכִּב ברל ודו קחציו

 ה אש "אתו ויִבָא תישיחיכ ףסוי אר * שלט ע אָשָנֶא יִנְב ונְּב
 . אָשיִר לע הנ ִמ .5 עריו םירפא שארדילע ונימידדו די יהּובָא ינש יִרֶא . . % "יל הר%הף=-=ש5

 .שיִאְבּו = = סירא דיסה ןל ויבָאדדי המת ויניִעב
 = אדי וע

 אָדָ דַעָחּ יהו ב שא . תיק לרפכ דפ חע'לפ ול סטוס כ סוכר כרל וגדיו . סט ךסלמס . % סיחספ ל אית
 יהובאר וכ קוחנמ ףסוי חכי\

 םירוטה 8 = = םיבשר שוריפ
 ..ימס ססכ 5לקיו 'סמכ כ . םכקיו (וט) : סמלכס 65מ לוסכ | ונב ףסויש כקעי היה עדוי . רוכבה השנמ יב : לתפנו (ּ
 + סו ט'פ .וסלקי ל6רםי ופכמ ככם מט ל6כשיכ ומש 6כקח  ולאמשל םירפאו בקעי לש ונימיל השנמ אהיש םאיבה /

 שאר לע ולאמשו ריעצה שאר לע ונימי תתל הצר אוהו
 [ םערז ערזו םערז לע היהיש , ימש 5 ארקיו (זמ) : באה תכרב איה םינבח תכרב . ףפוי תא ךרביו (וט) : רוכבה
 , הארו םכרביש םדוק . תישי יכ (זי) : ובשיו הכש ןמ וכביו הכב ןמ ומכ א"ה לש לעפ דמל יפוטח תרזגמ . ונדיז

 יישר םימכה יתפש
 ו למלט ךספ .יתא לאנה ךאלמה ,('פ) לכס סמ) סעט ןסנו וידוי ת6 לכס רוכימס לוס ךכ 526 ל"ג
 = סוסללס סמ יס כמליו רמסנס .ןיכפכ יתרנב ולס ב | ונפממפ 7 ונימומ 6 דימעוס 6% ןל כמ6 52 סמלז
 ו ו , פחב סלול סוס 6) רוככס סטנמ סיסק לוכסכ ל'ר רוכבס .ססנמ יב
 :ופפס סינדכ .'זגדיו : סירפלו ם ספנש . םירענה = הכנמ 6 כ'עד רמסס )5 סו :רפ) .ןרלוס < ס"ס ו 2 2 22 = קוטב 6לכ סדל סוכ ?ופג) חכ ךסלמנ ןיפט 1 :  וקו5 סוובל

 :ךמתויו () : ססכ פטלוט עלס ןיע ןיסו סוכרו סיכפ< ** , 9 4-2
 טע שוריפ ט'ע שוריפ

 יאיר ןָשטְנַעַּב רע לאָו םירנה תא דרי תורָצ עְלַא /טַשַנעְּבִגַמַה רע נא ףסיי תא ררכנ וט) : טייִלָג מיג
 יא לז סָע נוא פֶהָב ארקיו םִיַרְכִאְו | הָשָנָמ רֶדְניִק עָנייִז טָשֶטְנַעָּבָנ טאָה רַע ליוו רַמְולָּכ ףסוי וצ

 נוא יִמובָא סו :ןֶמאָנ ןוימ .יִסָש ןֶפּורג ןֶא ןרעונ אייז ןיילא םיא טאָה רע אי יל סע טֶסייַה רֶדְניִכ
 יםֶהְרְבַא קחי םהְרְבַא ןרָטְלָע עָנייִמ ןופ ןמאָנ רעָר * רֶד סיהלֶאָה טי אַ טאַה רֶע נא רמי טשַטְנעָּבִ

 = 4 7 יצא

 איוו וזא ןרָפְבּורָפ ּףיִז ןילאז נוא ּוגְדיו קָחְצָי נוא עָנייִמ ס סוו קָחְצִיַו םֶהרְבַ וי יַתְיבַא ּוכְלַהְתַה רָשֶא טאָנ 1 6

 -דָנאל ןשי הז ןֶרעַמ אוצ זִרֶפְה בָרְקַג ביל שיִּפ םיִא ראָפ ןְנְנאַגָנ ןָנעָז קֶחַצַי נוא םֶהְרְבַא ןרטלע .
 וע ןייק ןייז טלוש טיִנ איז ןיא לאָז סע רֶמּולּכ יא העירֶה טאְנ רֶד פימלאַה טנג םִא "ןָבאָה תא. ₪

 יִעְרַה ןיע ןייק נוא יז ןרעָמ שיִפ איוו וזָא עָרָה  ןופ הק טייק ד ידטפ טוייפשנ ָךיִכ טאָה רע םאָט
 דיִבָא תיִשָי יִכ ףסוי אר (זי) : אייז ןיא טלוש םיִנ זיִא  רֶטלפה זט) :גאָט ןַעְניִטְנייִה דיִּב ןֶא טְניִג* ןוימ ו

 טאָה רָמאָכ ןייז זַא ןֶהַעָזנ טאָה ףסוי נא ויפו דנ ִףיִלָטְנייִווַג זיא סאוָו לכ רד למ יחיא לאונה 2
 לי 5 סירא ל הנאה ו ןייז ןאָסַג .ןופ כ ניל ם סוא ריִכ וצ ןֶרְעְו טָקיִשְנ לאי רש /



 אָרְ מ ירא בא
 הָשיִר לע עמ וֶט
 רמָאויהּובָא ביִרָסְו ₪

 ףא ו אנדי יִרַב
 - ו אָמעְל | יהי
 יַהּוחֶא םֶרְבּו נס

 אריעז

 םירוטה לעב
 .יפטדי (טי) : סל ףסויו כקו יסכ ךמט :טוכזכ ₪36 כיפלדמ
 . 5למ סיסי ופכזו : סטנממ 165י סיככמ 'סש סיכלמ סטממ 3

 .ישארילע םירָפָא"שאר ל התא
 :ריִבָאלֶא ףסוי רמאָיַו " : הָשָנִמ
 - ּףְנְמיפיש רכְּבַההֶזייּכיִבְא ןכיאל 5

 למאי ויבָא ןאמיו ₪ : : שארזלע
 :דהְיהְי אּוהדסנ יתעדייִנְב יתעדי |

 ויחא םֶלּואְו לדגי אּוה"יםִנְו םעל

 . סכ סיככוכ פדונפ סיסי ועו א"

 9 | 4-ָמ ו" ץל

 יחיו חמ תישארב

 דאלַמ היה וערזו ונממ לדגי ןטקה +
 םיוגה

 םיבשר שוריפ
 . יא . יבא ןכ אל ויבאל ףסוי רמאיו וידי תא לכישש ףסוי
 היה אלא השוע התא הפי אל רמולו שרפל
 בקעיל ףסוי רמא ךכ אלא ןכ השוע התא עודמ ויבאל

 לואשל ול

 ךנימיל רוככה תתל ךלאמשו ךנימי יפל רדסכ םאיבהל יתקדקד אלש רובס התאש ומכ םינבה םירודס ךכ |
 "שאר לעמ התוא ריפהל . יתאבהל ךידי םקעמ התא ךכל ילאמשב ריעצהו רוכבה יתהקל ינימיב אלא ךלאמשל ריעצה
 ,.רצוקב םיבותכ הרפה ןושל לכ ןכו השנמ שאר לע המישל ידכ םירפא

 יבא ןכ אל (חי) :וילא אובל םשמ .ורס וילא ורוסיו לא ךלאמשל ריעצהו ךנימיל יתאבה רוכבה אלא ןכ יתישע אל .

 ךנימיל אוהש ריעצה לע יניטי תתל ןיוכתמ ינא לבא רוכבה לע

 ..תונפל םשמ הרוס . ארית לא ילא הרוס

 : | אלאו . םלואו (םי) :
 "נימי םישאש רובס התאש ינפמ ילאמשו ינימי יפל רדסכ םתאבהו התא םכח יכ יתעדי ינב יתעדי .בקעי דל /

 יישר /.

 : ולוכ סכמסו ע ונכ שסב !עמ ספילס .ויבא ד
 םנג :רוככס 5 סוסס ,יתעדי ינ יתעדיש
 וכנממ ת65ל ןועדנ דיקעס . 'ונו םעל היהי אוק
 ןטקה ויחא םלואו : ודי לע םנ ספופ ס'מ
 קמ" ליסניפ ונממ ₪05 עסוסי דיקעס , ןנממ לדני
 אלמ היהי | וערזו : ?לרפיל סכופ דפני ןופס

0 

 טע שוריפ 0

 ןיִא ןלאַפְג לעָּביַא זיא יניב כ םָיְרְפַא ן
 ןייז ןַמּונָנ פאָרַא רָע טאַה ויבָא ד ומה ןַנ עָג
 טֶה נּוא םִיְרְפֶא ןופ פאק םַעְד ןופ דָנאַה סֶרָמאָפ
 שאר לע ה ריפה דנאַה ןייז טיִמ טָנהְעַלָג א :
 ןופ פאק ןופ ןאָמ פא איז לאָז רַע יִדְּכ ספא
 פאק םַעָד ףוא הָשִנָמ שאר לע או ץעיל בוא סֶירְפֶ

 טֶנאָזָנ ףסוי טָה יִבָא לֶא ףסוי סא (חו) : הָשָנִמ
 ןייִמ ּוזַא טיִנ זיִא סע יִּנָא 5 אל רַעָטאָפ

 רוכב רֶד זיָא םְִרְּפִא זַא טֶסְניִמ אוד איוו
 דסי פיש רוכב רֶד זיא רֶניִזאְד רֶד ראָנ .

 םימכה יתפש
 *ןגו 5ןסס סווג  סכלכיו ךומסכ כיתכ סד 5וכ סוכפלו
 סוגטק סוגכ סס סילענד 5"סו פכמ5 סעפ ךככל וכ ךוכ> סמו
 כ ווכ 0 6סד סס סיכפ6ו סשנמ ל"ע "כעד פ"כנ ףסוי לש
 :ךככוו כוקכ לכסד ל"ו פ"כ .ספופ ךריכד 5סז סולחפ :סונכ
 סקו5 ךכוכ 65 לכ6: ףסוי לט ופכרַכַכ סתו5 לנכו ףסוי פל
 | לכ ר'נעלו (מ'3ק) .ע"פכ סכרכ סס) סמיי = כ'ח5ו ע'סכ
 :ןלכזנ 6ל1 לוענ סוככזנס סעידוס 6"סכ .סוכענס כותכס ינפמ
 5 סוכענ 06ש ףסוו) | דלונ 5 סג סולפלו סטנמ ספ יכ

 פס סכיפסס לע סרומט ךומתיו קמו סכפסס 6יסש ספכסס טטפמ ןכ שרפ) ךכנוס ץ : דכק 05 תדכוס רט5  לוע) "
 סטנפט עדוי סוס ףסוו סגס .עמסמ סיסו סעפ סיסי לוס סגד יקעדי ינכ יתעדו רמפת 50 'פל ךכלוס / : סוכפס

 .דספ) סוסי סגו לדגוט וסומכ עדוי 5וס סנט כקעו ןל כמלק ס"פו עדוו ןנו6 ןניכ5 כקעיס כטמ ףסוופ קכ סע) סמי
 ט'ע שוריפ

 ןוז ןייס לואוו םייונ יא יב יי טְגאָזִנ טאָה וא
 איה פַנ רִוכְּב רעד זיא ו הָשִנִמ זא סייוו יא

 . = קֶלאָּפ סורְגַא אוצ ןייז ךוא טעו רע פל ה
 םיִא ןופ ןייז סורג וא טעו רע נא לָדַָ אוה
 .םיִא ךְרּור טעוו טאָנ סאו ןועדנ ןמוק סורא טעָע

 ייִחֶא ראו ראפ וא סל לש אוצ סָנַא ןאמ
 "ל םִיְרְפָא זיא םאָד רֶרּורְּב רֶרַעְגעַלְק ן ןיוז ןוטקה
 "םיִא ןופ םוראָוו םיִא ןופ ןייז רעָסעְרְנ טעו יס
 -לָאְרשי יד טעו רע סו עשוי ןָמּוק סורא טעו
 איז טיִכ טעוו נוא לארי ץֶרָא ןיִּבְרַא ןכאמ

 "ןפ םש רֶד נא סָיַוגַה אלָמ הָיִהְ וערַה ןנרעְל הרות +

 < בוא רלפ לא ןָשיִווְצ ןייז טעוו רעדְניק עָייַז :רָסא



 .רחּ ןייז ריד טעון סאה גּוא סֶכָש טאָטָש יר יא  גוא םיִלנְ איר ןיא רעיִרפ ןיינ לאָז רע הָשִ
 כ רַעְיִרְב עיד ןופ רע קָלַח ןייַ יא ל מ תּונָּבְְק ןננָרָב ןלעו םיִאישְנ יר תעש |

 קפ אוהה ..םְּב .םֶבָרְבו + םווגה

 "א + דעאש : הָשַנֶמ ינפל םיְרְפא"תֶא םָשיו
 . לֶאָרְשַי רמו  אכ םֶכָמַע .םיהלא היה תמ .יכנא

 ו יד יכל כריש לש בפ הישהו

 י

 == .םולקנוא == .יחיווחמ תישארב 5 8%
 נבו הנמ יגסיא

 ָ ומ עב / ילש ןו ו 1 % . ל

 !ושפ פיו כי רמאל .לארשי דרבי כ ןומאל
 רש, השנמכו םיְִפאְּכ םיהלא המשי
 = תי ישו . הָשִנמִכ ררח"=ףא3 אייר |
 [ו רשת ה מא הגה הפלדה לא .לארשי רמאמ כ

 ו

> 
 . תיִאָפ אנא אָה סייל

 / : 9 : 8 ב .

 | סט כי ןקפ דלע .דחא םכש ךל יִתָתָנ ינַאְו :>
 ה ו 000 ה

 [ פר 7
 | | קלח | "  םירוטה לעב םיבשר שוריפ

 = סילפ6כ .סיס36- ךמישי .לומ5) | 6וסס סויכ (ל) : פטוסי 'ינכ תא םשיו :ונב תא שיא שיא , לארשי ךרבי ָךּב (כ)
 "= .סטנמל סיכפ5 סידקס סומוקמ וכט '\ 632 כומ6 , סטנעכו םירפאכ םיהלא  ךמישי ורמואב . השנמ ינפל  םירפא
 = לסמפ לוסמ ןכ לעו טממ ודמעיט סיפפוסס סיקיד> סטש דננכ הלאו םירבדב לפונ המיש  ןושל ןכו | . = השנמכז
 ₪ סיללמס לכס: 1'יו :כסק וכינפ .ךנממ ךנמס 525 .ו"יו שמ וכ  םש רשא הרותה תאז םהינפל .םישת : רשא םיטפשמ*
 = : סישיטנֶכ סינגד 'לגכ ..יכס) .סיכפ6 : סיעטק ויס וגממ ודמעש = עדויו . תמ ייכנא הנה (אכ) | : םהיפב  .המיש ..השמ-
 '* : סלול קלסכ 'יגכ =, 06 סכט (ככ) םכתא בישהו םכמע םיהלא היהי יתומ ירחאש ינא
 \ : םהרבאל רמאנש הנש .תואמ 'ד .רחאל םכיתובא ץרא לא
  .ינש תחקל יל ויהי ןועמשו ןבוארכ םירפאו תשנטש ךיחא לע רתוי דחא קלח ךל יתתנ ץראה התואב , ינאו (בכ)

 % 7 יישר , םימכח יתפש
 . ופשסו ועמט .צ 653 סנמסי סלועס לכ . םיונוה | 6וס סטנמ וכ 636 רפ6ק 5 ףסוי יכ 5רקכ טרופמ 6 סו
 . יּףַּב (כ) =: ןופיס קמעב חמיו ןועכגכ  סמס דימעיפכ = דועו רוככס פוס יכ ךסומכ ותעדי .ינָכ יתעדי פ'זפו רוככס

 | כר כמו ב6 כ כס; לארשי .ךרבי 5% סנס סצל סיסו לוס סגס יעלו סת ןוסש סמ מח פדש
 =: ספנמקו .סילפסכ סוסל6  ךמופי כ וככל םיס במס 2, הי / 2-5 0 עמסמ  סיוגס 62 סיסו וערזוד כ"קד צ : לדניס עדוי 6
 / פ'זעו סוס  סלכק סז סככדלו סנועס לככ סיפופנ ווסו וערזש
 < .ומידקסל ר ססנמ ינפל וסכרבב .םירפא תא םשיו | .סנועס לכ סוסו וערכו סט רפ6 .ונלכ ולס סס לר 'וכ וטפש

 ךל .יתתנ ינאו (ככ) ; סיפוכא בפסמ וכ כ : ס)וטס ככ ןופכנט .סמסו כו י'ע ומייסד / .לל :יתתגה ; סיפיקגְס קכונקכ\ סינגדכ : סנו ןופכנו "ע .וניוכד
 . ו 5וסט ךמוטו' כמ6 ךי6ו סוככ 5 5וסַו :5כעו כלכ סוס 360כ*
 = מפ ופומ סטו סירפ6 .ק6 םק) 5:2 קווטממ סנופ סוס ספיפסכ | ך : 'וכו ומכל שו רמלוו ףיסוס .ןכל דיי '%

 טיע שוריפ ט'ע שוריפ
 == םּירְפָא ןופ איִשְנ רַעְר לאָּז ֶּבָשַמ םאָר ןייז אוצ יד ןייטש ןכאמ טעוו רַע זַא טֶלַעונ רֶד ראָג ףוא-
 = לאו רפא ואכ) :הֶשנְמ רע ןּנְנְרְּב רֶעיִרפ םעָר יא הָנְבָל איד גוא ןועְבְג טרא םעָר ןיא ןוז
 = .יפנָא חח פס רצ טגאזג טאה בקעו נוא ףסזי לֶא - רע, נוא איהַה םיִִב סכר (כ) + ןולוא קמע טרא

" 

 = בוא ֶכְסְע פיִהֶא היה ןנראטש לעוַו ְךיִמ ןונ הס  וזַא מאל גאָט ןניִּבְלעָו םעָר טָשְטְנַעָּבִג אייז טאָה =
 < םֶכיִהיִבָא ץֶרֶא לא כְתֶא ביִשַהְו ךייַא טומ ןייז טעו טאָנ . נּוא הָשנַמ ריד טיִמ רפאל לֶאְרְַ דרבי ב ןיִנאָז אוצ-
 - דאל םעָד אוצ ןרעק רעריו יט טעוו רע גוא א רֶמלַּכ ןרגי עְלַא ןשֶמְנעָּב יז ןֶלאָז םיְרְפֶא
 = ץרע טסייַה סר ןסעונ ןנעַז ןרטלַע עְרַעיִפ סאו .וזא רע, לאָז דניק ןייז ןשטְנעּב ןלעו טעו רֶנייִא

 = טֶסיִּב אוד :לייונ נוא ל יפת ינו (בכ + לֶאְרְשִי .ןאַט ךיר לאָז טאָנ הָשנִמְַ םִרִּכ םיִהלֶא שי ןנאָק = <
 !ריד ףיא קְנעָש הרובק ןיימ טיִמ םיִרְמ :ךיִר הש ינפל פע תֶא פע הָשַנְמ גוא םִיְְפָמ יו א
 = םאָד ןרע ןָּבאְרְנּכ טֶסְלאְ :אוד .אוו הֶלַחְנ ןייא - רָפ םִיִרְפִא וצ הָכְרֶב ןייז טיִמ ןאַטִנ טאָה רָע נוא



 ב ה

 ןוכתי ערש 4

 :- אמי" 4

 ושנכתא
 םירוטה לעב

 כ ןקס ססכ = תולגל סלב > ומכל .לקטי 6רקו (
 קדקדפ | וכמ6 . 600. סככ = ש= 65ש .5קטי למ

 ןיפ .סג ססנ .כמלו טס = םויפו6 ססכ 6905 621 טיסונ

4 
> 708 

 . בקעי ארקיו (א) : םהל םרנ בקעי לש ותוכז ךתשק

 יישר 3

 קל יגל סנו יפלונקכ ש קסעמס) סלוט סקפל יפ
 עוסי) רמלנט סככ וז וזילו סכ לכקפע סלק ת ך
 לכ סילנממ "וגו ולעס לפס ףסוי סופנע .סלו (דנ
 סיס פמפ סכפ . ףיחא לע 'דחא םכש + 2

 יברחב :ךיסל לע ' סרוסו דק קל א ךל' סא
 ןסנכסנ סכמ יטכס ספ יולו ןועמש ונכספכ .יתשק
 סמסלמ ילכ כקעו ינסו ססל גוודוסל ססיסוכיבש

 ינש .ויכּכ- ולפיכ סכוכבס :פוס דס .סכמ 6'ד . ןדננמ
 סיעוד ול םי סכלסו ומונלסכ פוס קלח 2 סכטו

 ינפל ילכו םיטס סככ ומסומס יכ (לכ סיטסס) .
 ךכד 6: עטוס) סכט סקלסל (ם סט) 4
 :'דקל סככ ודכעל (ב סונפ5) וקפס :םיס סמכמ <

 סכעמ סטעפ וכע דיִמ . ירמאה דימ יתחקל רשא
 יברחב :: ויפ ילמסב 2 75 סוס ל'ד .ילומ6 0

 ס"ס ןויעו) . ופנפפו ד וסמכס סיס .*תש

 \ רה ה 0 .
 5 ומאה דמ יקחסל רֶשֶא ףיחא = מ

 ישבו

 י , טיחספ גקפי קיו אר

 סנכמ לפ םרסל 5"6ד בקכס

 פס ,

 רָמאיו ויִנְּבילֶא בעי
 6% תא םֶכל הדו גאו ופסאה - יותעו

 : ימיה תירָחַאְּב סבתא אָרק
 וצכקה

 ם'בשר שוריפ
 ירומאה רימ תחקל םידיתע ינבו ינא רשא ץראב םיקלח
 ?שוהיב בותכש פ'עאו , עשוהי תמחלמב יתשקבו יברחב
 ידומִאח ייכלמ ינשב קוספ ותוא ךתשקב אלו ךברהב אל
 דריה תא הרבע אל הערצ םימכה ורמאש ומכו רבדמ

 אלו  ךברחב אל (ןדריה רבעב רשא) ירומאה יכלמ ינש םכינפמ םתוא שרגתו . תערצה תא םכינפל חלשאו עשוהיב בי
 : םליבשב חלש

 תא ארקי רשא תא : ףלא תואמ [ששל] וניתובר ירבדכו בר םע ושענו הנש הר
 עבש ולאב ולידגה שפנ לול יב, ופסאה

 , םתלחנו םתרובג ןינע .

 ו יתפש
 סדוק 5וסמ סלעמ פמוק לוס ק6זוס סמיפס 6 ססנמ
 ינפמ וכו םכוט :סת5 רמו) ךכנוס ש : וכו סולגדכ סנעמכ
  יתפנ 'ופ תי: סנעמל .רוטיק סוס .סז קוספ) ןי6 :ז"כככ
 ךככ וכ :ןיוט . לכס ןיסו כ"6 וכרכפ קוכלכ ןסולכמ יפ) ככ
 . תוכלכ .ןקו6 ללככ סוסי 691 ָךכ יקקנ ל'כ יקתנ וזכ 35
 ספג כועס סט לוס .סכט ספד ל"קד (3"טרסמ) א : ל"טרסמ
 סכפ ריעס פ"כ) יפק :ריע6 וסל % כ'עפ לכו "3 דח5 :כוקכ
 : סכט ומקיסס יכ לע 'יפ 6וס 2 : דק6  קנמ ך) סוסק
 שד ס'כ) :ירופס) קוד .וסמד סמ) ספק סו סעע וס)ו ג
 . סיפעט 'כל ךור5 כל ורומ6 | 62 וכ למס "פוס סמק 6'דנו

 פ5 למ רחש ומכ .סמלס ונוס יכרמכ פ'כ ך +: ל"קכס
 ספלקס כמסנס ןונעכ \ סלעכ ₪6 / ס)ונמ סנכתס ךכ .סנעב
 גיוס זך : סלפתו סקקכ ןוט) 5ןס יפטקכו סינעכ ₪
 סדוסי תולופנו כיתכד ךק) זמכ סונוטכ 'כ ו5כקסו ופס6ס ביתכ
 פימוס תולמ5כ כיקכדמ ?'יעו . ןוכס5 תו זמב .לוסכ ןכק

 וקע 65 פסד וכו ןועממ לכ
 6סוול ונפנט לע סיסי סעט תניפנ סמד ססילפ טרפ) 0" .ס'סלב ד'נעלו . ז"'פ :ססילע .סעכ  ירסמ וסע

 טיע שורפ 8
 עָנייִד טיִמ ףיילג ןמַעְנ טסעוו וד םאמ םעָרְש |

 ריִד ףיִ קֶנעַש לַאְרַשי ץֶרָפ ןיַא קלחא רעָריְ
 ּבאַה ךיא סאו ירומָאָה דָיִמ יִּתְחְקְל שא סֶכָש ץוח

 תש יִבְרַחְּב ורומא םִעְד ןופ ןעָמונג קעווא יא

 זַא םּוראוו ןגוב ןייִמ טי נּוא רֶרְעְוש ןיימ טומ
 ףיז ןֶבאָה סֶכְש ָּתְנְרַהְג סוא ןָּבאָה יולו ןועמו

 ןטלאה אוצ הָמָסְלַמ םייִרומא איד טליִמאַ
 הָמָחְלַמ יִלָּכ טרוגְג ןַא בקע ףיז טאָה או

 ו 1 הָמְְלִ ל איז טימ ט

 : ק'ודו ףסול לו יולו ןועמסל ןקכיט יוסכ סעעב סזמ סבכלפ ללסו ססטקכו סכלסכ יוכלו ןוטמס וסוסקלט ספ
 : םילספ .סילכד כמוס לימפסו .סנוככ וכממ .סקלקסנו ה  ןקס קס פולג טקנ (כ'ג) .םכל הדיגאו (

 טיע .שוריפ
 איז באָה ףךיִא םאו) .יתְסַקל רָשֶא הָרוכְּב איִד זיא
 טוט רֶע סאו ושַע ןּופ רומק ממ ןעַמּונְג קעונא
 ןיימ טימ יתשקְבו יִּבְרְַּג ורומא ןופ םיִשעַמ איִד

 = לָא בקו ארקה (א) ; הלסת ןיימ טיִמ :נוא הָמְכָח
 - רמאנ רדניק עני אוצ ןַפּוְ טאַה בקע וא וב
 < יא .ףויא טֶלימאַ פְסאַה טנאָזְנ טאָה רע נוא
 .אַרְקְי רשָא תֶא ןגאָ ָךייא לע ָךיֶא נוא "סל הֶריִנַאְ

 פָעְרֶמ ךייא ּףז טעוו סע םאוו םיִמָיַה תיִרַחַאְּב סֶכַתֶא

 טאָה רֶע טָּבייִרָש יישר . גַעָט איִר ןופ ףוס ןיא
 >> עמק טעו ַתישְמ ןעָע ןייַ הָלנִמ טאו איי
 פא פא םִיִא ןופ היבש אד ד טאָה



: 

. 

. 

 : יחיו טמ תישארב 08

 ועמשו בקע יִנָּב ועָמשווצבקה כ
 | 3: םַכיִבָא לָאְרְשי"לֶא
 רתי ינוא תישארו יחכ התא יִרְכְּב
 "לא םיִמָּכ זחפ" :זע רֶתִיו תאש
 זִא ריִבְט יִבְכְשִמ תילע יִּכ רתות
 יולו ןועמש חפ :הלע יעוצי תללח

 + סט ת))ת . דג קכפ סימכ !חפ .ע פופכי קיעהו "כ א

 בָּפְת אָל  ריִּתַי קלוח  אָתיִנַהַא אָל
 ה : אְְָלְס יב ייּושל אָסְלָחַא

 םיבשר שוריפ
 דחא רוביד . זע רתיו תאש רתי ינוא תישארו יחכ (נ)
 יליח ומכ יחכ ,םהירבד תא לופכל תוארקמה ךרד , אוה
 יל ןוא יתאצמ ביתכדכ אוה ינוממ ינוא םגו . ינוממ יליח
 יליח ךכ ךותמו התא ידובכ רמולכ ונוא הנבשת וידיו
 היה זע .רתיו תאשל ךל היה ךיחא לע רתי ינוממ תישארו
 םימכ = ךל היה הלהבו הזיחפ לבא ךיהא לע ךולמל ךל
 שמ תילע יכ (ד) : תוכלטה אלו הרוכבה אל רתות לא ןכל ןיכפשנה
 הדוהי יכ הרוכבל סחייתהל אלו לארשי ןב :פסוי ינבל ותרוכב הנתנ ויבא

+ . 

 רי

 ןבואר 5

 1 אָחוריִכְּב | ןקלח
 !1  אָתּוכְלַמּו אָּתְנַהְּ

 | .לבקל אלא לע ד
 | י םיחא | רב אָימְכ אָה ּךפַ

 | כב וב יִבְכְִמ .תיִב אָמְקְל ירא
 ןיחא .ינלו . ןועמש

 םירוטה לעב
 :סס רמ6ש \ טמס םויתו6 . ועמסו (5) : ןק סויסו6 ססכ
 .וטמשו כקעי ינכ .ועמסו : םוכיפ "ו וכ | םים ל6כטי עמט
 ןסו "ינכ .5סכשי 55 - ועשו = : ןקס סופג . טקיכ = 6וס 'יגכ
 /  ףסוי = ..לולכ 653 'ינכ , ןכופכ | (ג) = : סיסמס ךכמ לס טק
 "= ססכ ןיסו "יגכ ,סימ6 יונו ןוטפס (ס) : סרוככס 'ינכ וקוכמכ
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 < לעוצי וללחבו .םימיה ירבדב בותכ ןכו -. ךיבא יב
 <. .? ףסויל הרוכבהו וגממ דיגנלו ויחאב רבג

 <: ינא ןתונ הרשה ףסכ יתתנ ומכ לעופ ןושל םיטשפתמ לעפ ןושל הברה . הלוע התיה יעוצי רמולכ . הלע יעוצי

 םימכה יתפש
 תנמד 1 : סיפוס תורק6כ סיסוט ןיפוס ןקכ זמכ 606 ל"ג
 יקכ יפנ | ןנויס נולו יקכ כיפכ לככ יכסט לוס רוסו ינופ
 לספ5  סנוטסב ס6וכמ סרכעתמ סכ6 .ןיפד פ'ע5ו .י"טרופדכ
 דוע 0% עכ56כ סכעמט "ות ס"6כסו , סתוס ןפ תכומ ספנד
 ₪95 טרפמ יתויִס ססוככד 6)ו9ו .(י"סנ) ם"ע סוכמ6 סממוכוק |

 ל"וס | כקעו לט תופיטס לכט 636 סנושמכ ספוטמ  סרכעתנ
 ו6ק לונקד זץ : ם"מ ם'ע רוסכס תמחמ ירק ס5ר 525 ןכופרל
 6 סטס לוכימ ופכ .ס'נקס לע לו)ימ רמו) ךייטד סמ לע

 יישר
 = ספל ללפש ולט סנומסל ספט סוס . ינוא תישארו (ג)
 יפסטמ (בי עפוס) ופכ יסכ . ינוא : (כ'כ) וימימ יכק 1
 < רתי : סינוס ןיסלו . סיכופ כוכמ (מ סיעםי) יל ןוס
 = ךופל סנוסככ ךיקל לע סי פויסל םייס יולכ . תאש
 + +5 ס'פ) ומכ פוכלמכ . זע רתיו : סיפכ םופוככ
 ! זחפ (ד) : 090 לכ דוספסכ ךל סלג ימו וכלמל זע ןסיו
 = ךסעכ .םופמסל סכסמ כעל .סנסכסו וספס . םימכ
 = . רתות לא :ךכל ..סתנולמ) סיכסממס ולס .סיפכ
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 < ךיבא יבכשמ תילע יכ : סזפפ לטק זקפס וסמו .ךל .סויולל ויסע וללס תונולסיס לכ לופיל .קככס 6
 : 'פכד ספ. זחפ : יעופו לע סלוע  םווס) .סכלד סיסע סניכטס סיסו עוני לע סלעפ ז ספ ופוס .תללחזא | =
 =: ספמל ומעטו "ספ ויממו ץ"עק וילט דוקנ סיס לכע ןוטל סיס וללו ק"תפ דוקכ ולוכו סלעמל ומעט ךכיפל לוס = =
 < לע ךיסלכז סל (גפ .סילספ) ול .סיִמוָד סכלסו ןינידסו ןודכל י'ע וסוס סיעטמכ ₪'ע ככסמ 5 . יעוצי |

 \ סכפ .לע פסק .סעכ , םיחא יולו ןועמש (ס) :יעו ה םכע לע סלעס ספ (כלק סש) יש
 ט'ע שוריפ

 שָמָשו וצנקה (ב) : דייר עְרְדְַא ןגאָז אּוצ ןְּבּוהַנ ןֶא
 ריִא אּוצ טְרעָה וא ןייַא ףייַא טֶליִמַאָז בקש יב
 טֶרעָה נא סֶכיִבַא לַאְרְשִי לא שמשו בקעְי ןופ רדניק
 אור המ יִרכְב ןְּר ( +: לֶאְרְשַי רָמאָּפ רֶעְייַא וצ
 עָטֶשְרע ןיימ יִנּוא תיִשאָרַו יִחּכ רוכָּב ןיימ .טֶסיִּב

 הֶנּוהְּכ רד טומ תֶאָש רֶדָיְרְּב עָנייד ןופ ןיימ ןייז וצ . 0 טפְראַהּב ףאְרוטְסֶלאָוְו תי טכאמ ןייִמ נּוא טֶּפאַרִּה | =
 טָסייַה סאד טייקראמש םיִמ רַעָמ נוא < רתְו -

 סורא טכְראדָּב טֶלאָוְו ריד ןופ רֶמּולְּכ תּוכְלמ טימ |
 : לָאְרְשַ יד ןוב םיִכְלְמ איד נוא הָנּוהְּכ איר וכ <

 / .-ש-,.. ,..ש'ע  שוריפ
 - שנ וחפ ןראווג ןֶא סאד וטְסאַה םאוו ראָפ ראָנ
 * וזַא טעָּכ ןייד ןייונ אוצ טֶלייִאְנ טֶסאָה אּוד לייוו
 .דפיִנ וטְסְלאָז רפיח לא סורר ךעְנ ןפול רֶסאּוו איוו
 = ןעָטְג זיָא פאו וא דַעדיִרְּב עניי ןּופ ןייז רעָמ
 < טֶסאָה וד םּוראוו נא יכְנשכ יל י ןֶלייַא ןייד
 ,"לאַמְסנעְר לח א רָנעָלִג סרָמאָפ ןייד ןאָטְנ פא
 ! םאּוְו הָניִכָש אַר ה יִמצש טכעווש ראפ וטְסאָה
 ! : ןיינ פֶא וא ףוא ליִטעָּב ןיימ ףוא טגעְלָפ איז
 = בקש טאָה יול אּוצ וא ןועמש וצ "ל ווימש \ה)
 רָנייִא ִצ ריב שיקצ עז איר טְנאָזְנ יז
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 סולקנוא
 ראב ןיִרּבִג .ןיה

 אָל ןְרְּב ו : אָרּובְנ
 ןיהָשָנַּבְְַּביִשְפַנ

 .טק ץיוספ 36 סדס אתך ןפ תי

 םירוטה לעב %
 סת6 דמפ 55. ךדיפו = 5כס "םטכ 'כ . דספ (ו) : ןכשכ קנס |
 ןילילזמ .ויסי 55 סלוכקס למ55 650 כקטי שקכמ סרופקכ =
 סלק .ססיגע לסקיו סש '6נ0 סלסקכ וסזו סלק סשעעכ פוש. |,
 יכ : 56כשי ןכ יו ןכ '5נט וסיכזס ןכודס לע סססייפטכ לכ8 |

 לקשמ םלוכ ויחא תא תרשו . 'ה ףרח ןכו רבישו דביא / /
 לא לכ יכ םתצעב ישפנ אהת אלש ןוצר יהי . ישפנ =

 ן יישר .
 וסנכסנו וכל ססעו 'ונו ויסל 95 טיס ןכמסיו ףסוי לעו =

 ןתנילסכ ומיכסס 6 יִכְס סדוסי ול ןנוסכ ם'5 סס ימ
 יפסנט ח סמילט ןקסנט ססיס 55 ילס קוספפס מכ ס'0 |
 ללפשי "וגו ספא יככ קלו ססככ יככ 5 רענ סוסו |
 סספ סיפודגכ ססיק5 ילפכ סיככדמ ויס 69 וכו =

 : סיפ5 ססיכס ססלקש סס .יולו ןועמפ ךסלכ לע מ
 ססידיכ לוס סמק :סמיפל לפ וז סומו . סמח ילכ
 סקסמס סקלו יס ולש קונמוס וז סיס וטע םכלבמ
 לכ ךייסס , ןייז לכ ןופ> . םחיתרכמ : ונפיס סוס <
 ןלסב .(כ'כ) - ססיקככמ 6'ד . (סמוקנס) ר"יכמ ינו =
 (ופ ל5קזמי) ומכ .סמס | ילכב ןמנע וגסנ * ססלוגמ =
 םדסב (ו) : סולקנול לט סוגלק סח ךיסדלומו ךיסולוכמ =

 .יחיו טמ תישארב

 ור יי וי" וי מע "א יל -] סו יי
 + מל % ו ; +

 ו ל

 8 909 הנר
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 = 5, םתיִתְרַכִמ םַמִח יִלְּכ םיִחַא
 םֶלַהְקְּב ישפנ אָבַתְ"ילַא םֶדסְּב +
 גרה םפָאְּב יִּכ יִרבַּכ דחת"יקא

 שוא . ס טליגמ ספ65 יכ

 םיבשר שוריפ
 :ףיחא יולו ןועמש לש ןושל לפכ םהיתוחא , םהיתורכמ (ה)
 . םתוחא התיה סמח יִלָּכ הערל ויה םיחא יולו ןועמש רמולכ
 לקשמ םהיתורכמ לבא . םיבורק ןושל ךיתדלומו ךיתורכמ
 ש"ירה לבא הברוק ןושל םהיתוביפמ .ומכ . אוה שנד
 .ךרב תחת ךרב ומכ אוה י'ריצל תכפהנ ק"ריחה םוקמב
 אבת לא םדוסב (ו) : ז"עלב שייטנרפ דול םהיתורכמ שגד
 אצמי אל יווצ וא השקב וא הללק וא ןה אבהל הרותבש

 םימכח יתפש
 : סעוט ךכ וקרפמסו סעמס לע לופימ ןוט) ןויט 5

 ססימ5 .מפ) סיככדמ ןיס 05 סוטמ סטעס לפ5 ₪
 ומכל :ןולוק ויסט ססיכ5) למלט ןויכט ינפמ -ססמ  סי)ודנס
 סס\ סוסו ססולע עכ ספ :8י9וס 5ןס ק"5 סידכע סוקפטס
 כולכ סעע ןחנ .ךכ) סודכע ספו5 5לק ףסוי יכסט ספ ןוקפפ
 = יפו .ןועמט סוככדמ ויס ךפיסו "לו זמ :  ()"טרסמ) "וכ
 סט סעפ ותוסכ ןכוסכ סיס 625 ל"קלסמ 'ופו .ןכוסר ינפכ
 ןככלסנ ססיתולכמ קלמכ ף"כסט יפל * : וכח 06 טמס) ךלסט
 ספוס םכָויג סכופפ קמ6כו כ : ק'כיג פויתוסמ ססט ל"מונכ
 י'טכ 6וכס ךכ)ד 7: סלופ ןקמ סדוק סלטנ סשמד לוע
 בקמ סנמ 6לט סמ = 6מלד ןכ טרפל ל"גמ ססקפ ל6ד סו
 דע 605 סהוי) 6רק ל5 ךכד ןיפד .םכקכו ילפז סטעמב

 < יטנקסנטכ ירמז ססעמ .סז (כ'כ) .ישפנ אבת לא
 ימ ורפי כ סלוסק למלפ סל קי סומ 15 סכוסל וזול וכמסו סשמ נפל םינידמס 5 סיכסל ןוטמס לס ופכש <
 . םלהקב : נקמי ןכ בפכ פלו ינוטמטל 36 םיב םיטנ טולס ןכ יכמז רמלנמ לכדכ ימס לכזי לס ךל ב סכיסס <
 דמיפי 5 ספ , ידבכ דחת לא : ןלספ לעו סטמ לע סדעס לכ 5 יול ל5 וסכממ לוסט סלק ליסקופכ" |
 ןכ .סק ןכ לסלי ןכ מכק ןכ למסנט ל יממ ססמע <
 כסני ןכ סלק ןכ ו 5'סד) כמלכ ןכודס לע מק ינכ "
 ט'ע שוריפ 8
 טייטָש םַע איוו וזא ףַסי רָּביִא נוא םֶכָש רָּביִא =
 טֶנאְזְג ןָּבאָה ייז נוא יִחֶא לֶא שיִא ורָמאַמ) קוס ןיִא-
 דָנּוצַא נא (ּוהְגְַהְְו יכל הפ ןרדנַא םּוצ רֶדּורְּב 4

 ןיז סָר ןאק רו ןגְנְַה םיִא ןלעְנ ר גוא טיג
 רֶדֶא ןבּואר ןִנאָז טיִנ ןאק יא ןֶנאְז םאָד לאָז רע
 ןיינ ףוא ןעְוְונ םיִּכְסַמ טיִנ ָףאְר ןֶּבאָה ייז הדגהו

 (סד יכפשת לא) טגאָזְג טאָה ןבּואר םּוראו) הָניִרְ
 הדּוהי נוא טּולּב ןייק ןסיִנ ראָפ טיג טֶלאָ

 ןָמּוק סורא זנוא טעו סאו שב הט) טָנאָזְנ טאָה
 טיִנ ןאק סָע .רָרְורְב רנו ןננְרה ןֶלעָ ריִמ וא

 זיִא הָאְנָש רע םּוראו) תוחְפָשַה יִנָּב איר

 סַע,איוָו וזא ףסוי ףוא ןעְנ ןצְנאג ןיא טינ ד
 ףסוי .נוא (הָהְלּב יִנָּב תֶא דפ אוה) קּוסָּפ ןיִצ טיימש

 סע הָקְלב יִנָּב אי אייִב יִלְטְיִנְג ןייז טָנע
 אַ ןֶּבאָה איינ ןולובז רֶרָא רקששָי ןייז שינ

 וסקיסנטכ סופיס יככדכ 536 כקעי ןכ רמלכ 63 וכ
 דוככ . ידבכ דחת לא :: ללי ןכ ול ןנ ססק ןכ

 טע שוריפ
 וומ רַעְְיְִּב עָמְצְלע איד ראפ ןירייר טְנאְקְג טי
 רָטאָפ רֶד סאו פי יול נּוא ןועמש ןייז ראָנ םֶד
 יִלְּב איִר סָחיִהורְכְס סֶמָח יִלְּכ מיִחַא ןפּורְנ אייז טאְה
 ןָּבאָה ייז נוא וָשַע וצ רַעָרְִג הָמיִצְר ןופ תונמּוא
 - רעָצ סחיִתרכְמ רדא טּבַ וג קעווא םיִא יב סע
 ןֶּבאה אייָז סאו דָנאְל סעד ןיִא רֶמולָּכ גְנּונאּו
 יִלְּכ איִר טיִכ ןַעוְנ גַּונ ףיָז איז ןֶּבאָה טְנאוונ
 טנאָז 0 : תורּובְג עָסורְנ ןאָטְנ ןְּבאָה וא ןיז
 השעמ ןופ טאְר רעייַו ןיא פד ּוניִבָא בקע

 םאָר בייל ןיימ ןעָמּוק טיִב לאְז יפִנ אגפ ל יִרָמז
 ןלמאָו ןייא ךיז טעו ןועמש טָבְש רַד זַא טסה
 :וניּבַב שמ ראָפ תיִנִִַמ איד ןֶנְנַרְּכ ןֶלַעְ וא
 רוס תינודמ איד זיא וצ ןנעְרפ םיִא ןלעו נוא
 = 5 לסָא דוא יז ןנאז טֶסַעְו ור בוא וא רֶתּומ רֶדֶא
 / < מכס איר ןמעָנ וצ ןעננ ריִתַמ ריר טאָה רַעָג
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 יחיו םמ תישארב 60

 רואי :רושדיורלע םנצְרֶבּושיא

 .התשק יִּכ םֶתְרְבַעְו זע יִּכ ספא
 פרְשיִּב םֶציִפִאְו בקעיבםקלחַא
 .גכ [!פ% ₪5 רט8 א"\

 כ וה סמ]
 ו ו

 | הדוח = | :-לאְרְשִּיִּב ורד
 םיבשר שוריפ

 . םפאב יכ : ישפנ האב אל שרפל ןיא ןכל רבעשל לא
 רורא (ז)-: רקעת םהיסוס תאו ומכ . רוש ורקע םפאב ירהש

 םומכח יתפש
 כ"61 כקעו רה5 דע םקויט ונונמ 8סד סו 6יכס ךכ) סוטכטס
 ידדס5 יפלק סוקקו יו9 דע 825 םלק יכנ וכהו 5) ספל
 .ספכנ | סזכו . סמ וסמיוכ 605 ז"ע סקכ בקעוד 35 כ'עמ
 סמל ס'דכ סטקי סככד8 ססקסכ ס"לרס םויטוק ןרופוש
 ך5 ס'סכס 'כ | רועו .גסנמכ ללט כקעי לט = ופס סש רכס

 ינועמסנ רמלנ לכס סמק תמינ תולס ןכ ילמז יג כ"5 ספק =
 דע קכ ןילוע :ןגי6 תוקפסמס יטתרפ יטפמ 510 כקעי :ןכ
 דע וקומ .וסתו הכט חרק וכג וניפמט ןויכ ס6כנ| סוטכטס
 ידדסמ ופלק .םוטק סוס כ'ללד יתכסכמ .ומכ ותפס וכפמ כקע+
 ססד לוס .כקעי כס ןתלפס .ינפמס למי ומג ירמו בג .כ'6
 םכנ יכ זמ : ל'קו וגו סדוסכ .כוקכד וסל ועקנ ידדס6 יכג
 כקסג ןומנ .5ןס דקת תלמד 5כ0- ומכ סכקנל רפס) 5ןס רכול
 ףסוי .וכסש | וכוכקעט 65 ן : כ'קו רכז> קכונ כ"גו סכקנל
 וסומכו סיכקוע ולכקנ .לוקעכ סוס ןקכטסמט ינפמ 695 ךלמ
 'ִפַכ סכ :י'טריפדכ לקעו נייס 96 ל'כ ם-: כ6 דכופ 6
 6'ד 'ופ ןכל .55רסיכ ספופ6ו וסמ ססק '6 "יפד ע : קב
 60 6'ד וסמ .כ"6 / 6ןס סליפמו לס 'יפ 6"'דס 06 רמו) ןיאץ
 'יפ סוס 5"דסט ל"י , סנופ6ו לע סוככ 'ופ 52 ןופ5ר 'ופכ
 סליפס\ סקנת6 .סמכו .סזמ סז סקנקל פ"סו סקנק6 לע סג

 ט'ע שוריפ
 סנעְר לאֶז תיִנודָמִא וא ָךאָד זיא איז ור ןופ
 סע יוז .וזָא ןמאָנ ןיימ ןרעָט טנאמ רד טיִנ לאָמ
 (יִנועָמָשַל בָא תיִב איִשְנ אל ב יט קּוסָּפ ןיִא טייטש
 ןיִא נוא םֶלְהְקנּו בקעי ןּב ןועמשל טינ טייטש נוא

 חרק ןופ גירק רעְר איי ןֶלְכאּז ןייִא ןאָט רעיז
 טיִנ לאָז יִדוְכ דַמִּפ לא יול טָבַש ןופ ויִא רע סא
 ףךוא טראד לאז סע דובָּב ןיימ טניִצְנייאְג ןרעוו

 טיימש סע יו וז ןרעונ טֶנאמ רֶד טינ ןמאְנ ןיימ
 יול ןָּב תֶהָק ןָּב רֶהָצַי ןֶּב הרק הק קוספ ןיא |
 ןֶּבאָה יז זא רֶּבִא בֶקְעַי ִּב טיִנ טייִטֶש סע נוא |

 ןָ אוי םייטש ןָנכוד אוצ ףוא ןעווג םִמיִמ ךיז

 ג יִפ ולָאְרְִי ב יול ןָּב תה ןָב רָהְצִי ב חרק
 סוא איז ןֶּבאַה ןֶראָצ רעייז טימ םּוראוו שיא ות =

 פני שְנעָמ ןייא יונ ךיילג םָכש ץנאג תגרה
 טֶלאְְוְנ איז ןָּבאָה רש ויק ןֶליִוו רַעייז טימ נּוא -

 ןֶפּורג ןא טֶרִעונ רע סאוו קירצה ףסיי ןסייִר סוא =
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 ויא ןכלו הער תושעלו םקנהל םפאב וחילצי אל . םפא
 ןופתנ יולייכ . בקעיב םקלהא דחי םרוביחבו םלהקב ץפח

 אי שס .. יישר
 5 - לנדמכ כפל .ךוכ5 סקל .ךסככ לטו פוס רכז ל
 מכ ססמע מ דסיפת לס ידוככ סתפ כמופו דוככס
 בפאב וכ: סלונקכ סקל דסק 69 .(די סיעפי)
 ללוכ ןיכוכס כיסו סכפ יטנפו כומס-ולס . שיא וגר
 1 סיפפופ) .ןועדנכ כמוס - סוס .ןכו .דסל שיסכ 6
 כולו .סוס .סוכְכִמַּב ןכו . דקס םיקכ ןידמ ם5 פיכסו
 ולוק סככס סיפנפ וטוספו ..וקכדמ וסז . סיכ סעכ
 יפע וסעכס םיס- לכ וגכס ספסכ ומעל .דחס לכ םיק
 .לכ6 .סד6 ףכט : ףולטל דמליו - (טי .לקקזהי) ןכו
 יכקנט ב ףסוי פס לוקעל וכ .רוש ורקע םנוצרבו
 טנב ר"וטיכמס ומכע ..ול רדס וכומ רוכב .רמסכב- רומ
 גפא רורא (ז) : כקעק ססיסוס ק6 (קי עקוסי) 'ל
 יפ6 ם6 636. ללק .םכ הקכוק סעשב .'יפס .זע יב
 וקלחא : לס. סנק ₪5 כוקל סמ סעלכ למספ וקח
 יככעס ןינמפ יופ 0סי סלט סזמ סז סדילפס . בקעיב
 וכפוס .סייגע :ךל ןיפ ע . 6'ד , סיקולס סט ילו
 וכטו ., סונופכ ויסיב ידכ ןועמכמ 55 סוקונית ידמנמו

 6. ט'ע שוריפ
 (ול .דָדָק ורוש רוכּכ) םייטש :םע או וזא רוש
 ְךאָצ רָעָייַ ןרעונ לאו םֶבּולְּ רַאָפ םָּפַא רּורָא (ז)

 א הָתָשק יִכ סְֶרכְמ קראטש זיא רע םּוראוו ץ יכ
 ער .טְראַה זיִא רע סאו ןֶראָצ םיִרָנ רע
 לאָשְג איז טאָה רע .זַא תַעְשְּב ּוליִפַא טָּבייִרָש
 ןָא ןֶראָצ רי ראָנ לאש טיִנ רַעָמ רעטֶה
 לב טָה םורד ןְַלאָשג טיִנ רע טאָה ןייִלִא יינ
 לעש יז ךיא לאָז וו (לֶא הנק אל בּוקֶא הָמ) טנא

 א ןָטְלאָשְנ טיָנ אייז טאָה ּוניִבֶא בקע א
 פו בקעי ןשי ןֶלייִ רצ אייז לַעוו וא ב
 יווצ ןָטיירּפש ראָפ איז .לַעְוו ףיִא נוא לְרְש
 ן לאָז יול טָבָש וא טֶסיִיַה סאָד לָאְרְשַי איר
 ךֶא םיִמָבְש ףלַעְוְוצ איר ןופ לאָע רֶר ןיִא ןייז
 מש טָבְש ןופ בק פקלקא טשפ רַעְר יא וזַא
 יָדְּב םיינע נּוא םיִדָמְלִמ נּוא םיִרְפוס ןייז ןָלאָ
  ןייג ןֶלאָנ יול טֶבַש גוא טייִרְּפָש צ ןייז אַ

1 



 ב .אָתְיִב
 ךֶבַבְ . .ילעּב ₪
 + ןוהָי ךָאְנ ןורְּרַּבְתָי
 . סל סינכוכ פדונפ !+ סיגפ ףוו ודי א'ת ףךמדק לדק ןירז המ

 <> יחיו טמ תישארב

 .ףרטמ הדּוהְי הירא רו < :ךיִבָא רגב ָךל ווחתשי יביא .ףרעְב תודה דא
 (סש ה"יב רומע שארב

 .אפסבו = אָוָשב יהי ןוטְלש ם : ףּובָא יב ךְמלְשְּב אמ ןיִמדקמ ןוהי|
 םירושה לעב .. "ה

 סיכ . סדוסי (ם) : לועס ןכ סכש סז 'יגכ םי6 לס ספפ2
 סדוסי ד"וי - תיטפלכ ם"יכ . ףדס םפלכ םויְסַ ךיל5-

 ס'מ <. ְך5 למש ן"יט . סיכ ססיכמ6 סיפכס 5"ס . ךודזי 086
 'ס סיִכ יכ ם"ע סיעעס ₪6 סכ סדיע6ו ו'יו . ךילס6 וכוט סמ
 כיפכד דוד 'ינכ ם"כ . ךיכיו6 ףלועכ ךדי 2 : סימלופ 4

 ךדיפו 5כס 'סמכ 'כ . ך ווסתשי : ףלוע .י5 ספפ .יכיופו סיכ
 וכינודלו 'סנכ 'כ וכילודלו ןכו . ךכ וכמויו ךל ווסתשו ןכ6ס לכ

 יז ₪ע ידכ םמסכ ו6סכ ם'פ . דוד וכינודפו סיסכ6 .ללמ-
 'ינכ ,  סדוסי סיכ6 לוג (ט) : דודכ '6ו ₪ -6'  וימכ ןוסלל <
 ק'ל ..סדוסי סיכ6 לוג . ןוטסכ סז 'יגכו . סמ)ש סנו דוד ו <

 יככסמ םילמ יכ .םילמ יככ ףכטמ .'סמכ 'ג םינט , דח 'ינכ
, 8 2 

 ןכו . ונות אל תרזנט הנוה אל שיא ןכו . םירומה ורויו
 : הטוקמב [ו"או ל"נ] (ד"וי) תוא האבו םיקרפל תלפונו דרי תוא

 םיבשר שוריפ
 : ודבל ןועמש אצמנ עשוהיב ביתכדכ םיטבש רשע םינשב
 * .ךיחא ךוחבשי שרפמה . ךודוי התא הדוהי (ח) : יול אלב
 פנו םינושארה תא הניגש יפל אלא . ודיב אוה תוטש
 התא לבא חדוהיל רמא יולו ןועמש רזיפו ןבוארמ תוכלמ
 " לוחתשיו קוספה ףוס חיכומש ומכ תוכלט דוה ךיחא ךל ונתי

 ךתורשמ ול ןה . וילע ךדוהמ תתנו ןכו . ךיבא ינב ךל
 תמלשב ןכו תוכלמ דוה וילע ונתנ אלו לאינדב ןכו . ךייחב
 . םימיה ירבדב תוכלמ דוה וילע ןתיו . תוכלמ דוה ביתכ
 : 'םימע ןכ לע יכ ביתכדכ , ךודוהי ומכ .  ךוכילמי ךודוי
 א'ה ןיא .  תוכלמ דוה . עישוהי ומכ 'ה עישוי ןכו ךודוהי
 < לטכ ר'וי תוא לש אוה לעפה הפ יפוטח תרזגמ אלא רקיע
 . הרוה םיב הרי ןמ ןכו . בישוח איצוה רמאיש , אצי בשי
 םשארב םלנכ םהעירו הגוה . יחל ודוי . 'הל ודוה רמאי

 "פל . ךיבא ינב : םהילע ךולמתש . ווחתשיו

 7% 96 נר

 = קש סא רודי התא הוו = פד ו

 ומכ . הדוהי הירא רוג (ח) : ךמא ינב ביתכ בקעי תא קחצי ךריבשכ לבא ךיבא ינב רמא ויה . תוהמא עבראמש =
 - היראמ .רתוי רוָבגו לק אוהש יפל . הירוג התַבר  םיריפכ :ךותב ביתכדכ | רוג יורק . רענה . = תוירא ריפכ = חנהו =
 ערכתו ם"וכעב ףרפ ףורטלמ הלעת רחאל ינב הדוהי התא . תילע ינב ףרפמ : הירא רוגל חדוהי תא לישממ ןקז =

 יישר | : /
 קוכטעמלו סומולתל תונכגס לע  לזממ וסספ מ לכ <
 התא הדוהי (ס) :דוככ ךלד פ וקלופס ו ןסכ
 סיכופנקכ סילועללס פל סוכוספ יכ> . ךיחא ךודוו <
 סטעמ לע ונסיכוו 6לט) ויכוקלל גוסכ סלוסי ליקתס \
 סקומכ סס6 62 סדוסי יומכ ילכדכ כקעי ופלקו (רממ <
 יל ספס יכיולו (ככ כ'פ) דוד צ יפיכ . ךיביא ףרעב ךדי : (ל'מ) <

 םימכח יתפש
 < סקת5 ₪ + ל"טרסמ סקלחלו לע 'יפ 6וס ספיפ6ו רמונכ
 'בותכ כל יול לע + ל5רטיכ סנופ5\ ןועמס5  ילק .כקעיב
 ותו ךככל | כקעול ל"סד צ : תוכיטס | ןוט) %וסד ?סרטיכ
 >זמכפ ףכועכ ךדי .למ6 ךכלו סת5 ךולמס 16 סיוגכ ?ןפמקט

 לוע ספ ש'ע . ךיבא ינב :
 (ס כ"ט) .כוג סלסקכ סכנפנ דוד % . הירא רוג (ט) : קמלי רמפט ךרדכ  ךמ6 :ינכ כמ 05 סכמס סיפנמ |
 . ססילע וסוכילמספכ סיל6 ףוסכלו ללכטי ם5- סיכמסו :םונומס סת  וגינע  ךלפ לופס :סויסב |

 ספפ . ףרטמ : וקלסקכ סיוכטכ 5סי ןועלע סולקנופ
 טע שוריפ ₪
 : תורָשעְמ ךאָנ נוא תומּורְת ךאָנ סְרָעייִש איָד |

 ןָּבּול ןלעו) ףיד הָרּוהְי וד דיִמִ ףורוי הָתִ הָרהי (ח)
 טאָה הָרּוהְי איוו טָּבייִרָש יישר , רָדיִרֶּב עָנייַד <
 טיִמ רעָריְִּב עָעיַז טָפאָרְמְש רע א טְרַעָמְנ |

 אוצ רעַָטְנּורַ ןּבּוהְג ןֶא רע טאָה רייר ףאָרְמֶש
 טָה נוא דייִר עָמּוג טיִמ ןֶפּורג םיִפ רע טאָה ןיינ <

 קב ףד- איז איוו ּוזַא טיִנ טָסיִּב וד טֶנאָזג םּוא

 ןופ ןיקא םַעָר ןיִמ יז טענו דָנאַה .ןוור

0 

 0 ו

 ןיקפ ןיִ ןִנאָלֶש איינ טסו אור .גוא :ןָפּולְמְ
 יב ןקוב ריד צ יז לעת סע דפ 2 דו ל : ָךיִבָא ינב ךל ג

 ןָמּוק סורא ו פ טביירש יישר - םיִכָלמ 0 , 1 7 1

 -ריִד ראפ ןֶלעונ דֶנייַפ עָנייד רֶמולְּב דָניַּפ עָ

 טיע שוריפ = =
 טֶנאָזְג םיִא רע טאָה בקַעְי אוצ טָשֶטְנעָּבִנ טאָה
 = סֶרַעָטּומ ןייד מא יג ןקּוּב ריד אוצ ךיֶז לא םַע
 סְרָמאָּפ ןייִד יא ינג טאג טָה בקעי נוא רדניק
 ּטָנ ןיימ ְטאָה קָחְצִי זיא ץּוריִּת רַעְד ראָנ רֶדניק
 ינב טְנאְזְג רע טאָה םּורֶד ביו ןייַא ראָנ טאַהְנ
 | ריִפ ןופ רעדניק טאַהְג טאָה בקְעָי רַעָּבִא ִָּמִא
 : ןייד עָלַא דינא נג טְנאָוג רע טאָה םּורר רֶעָּבייוו
 . חי הא בויל רָנוי ןייא רג (ט) :רֶדְניִק סֶרָמאָפ
 טָּבייִרָש ישר . הָדּוהְי ןייז טַעוָו בייל רַטְלַא ןייַא

 ָךְלָמַח רוה ףוא טאג תואובנ רַע טאָה םאָר
 - זיא ףלַ ןעונ ויִא לאש א בייה ןֶא םעָר יא
 7 ָשַה דַעָסּורְנא רַמּוְּ בויל רָנְני ןייא ןַעוְג רוד

 < . 1% =דאנ רד נוא תוכלמ ןייק טיָנ אנ רבא
 7 ל 0

8 

 = סנלפש וסז\
 'גסח וסתלכ6 סעכ סיס ףסוי ףכוט ףולטכ ךיקדטסס

6 
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 יחי טמ תישארב 2

 : ומיקי ימ איִבְלְבּ
 05 ןיל גר ןיבמ קקחמו הדּוהימ טבש
 . ₪ פויכוכ טס ןידדפפ רפי ₪ <

 בש ידע אל י

 םיבשר שוריפ
 . ךמוקמט ךמיקהלו ךדירההל ביוא אבי אלו ךריעב בכשת%
 וטושפ עדי אל ףסוי תריכמב ושרפטהו . וטושפ רקיע וה
 מבש רוסי אל .(י) : ללכ םימעש קוליחב אלו קוספ לש

 םינש ויחא לכ ול תווחתשהל ול ןתינש תוכלמה . חדוהימ =
 קקוחמ אלו .הלודגה התוא לכ ונממ קיספת אל רשע

 אבי יכ דע רטולכ . הליש הדוהי אבי יכ דע וערזמ הררשו |

 ץֶבר עַרָּכ תילע יִנָּב

 אָמְלַע דע יהונב יִנָּבַמ אָרפַסו הָדּוהְי תיִבּדמ ןטְלָש ד

 לס אבה אָפְסְב .היִראְּכ
 א .הָרְוהְי תיבְדִמ
 ןש שפנ 3 יל 5 0

 - ַחּונָי

 איכא ראב ה
 :הגעועזתד ּוכְלַמ תילו דע

 | דע

 םירוטה לעב
 וקל וסל | ייסו םינע רמ5 ןכולל) . סולמ) תילפ - ךיב6
 .של יפו .וכלמכ זע ןקיו .סיכ כיסכד סכולמ) סנוסכ םוכסמ
 6 למ6 סדוסילו . ךיכ6 יככטמ םיגע יכ ופו6 סדספסס
 : סכוממ | םּוכתמ מקו = םינפו | םיכז םילט ינכ  ףלטמט
 2 קקספ : סימכק ידיפלס 'ינכ .וי)גר ןיכמ קקוסמו (י)

 ניטבשה תרשע ורוסי זא לבא םכשל בורק והוש הלישב הכולמה שרחל אבש המש ןב םעבחר אוה הדוהי ךלמ
 :'ןימינבו הדוהי קר המלש ןב םעבחרל ראשנ .אלו םעַברי תא וכילמיו ונממ
 .ביתכדכ םעַבחר תא ךילמהל םש .יצבקתנ .רהנה רבע .לכב הדור אות ביתכדְּכ ויבא המלש תחה םיפופכ-
 עשוהי  ףוסאיו | עשוהיב ביתכדכ הליש לצא םכשו ותוא ךילמהל .לארשי לכ אם םכש יכ המכש םעבחו |

 . הלישכ 'ה ינפל היה םירבדה ולא .לכ שרפמ ףוסבלו
 ןוה הקלח עקרקו , ןורטושמו הלישמ םכשמ םישנא ואביו הימריב םגו "וגו המכש לא תיב הלועה הליסמב הלישב =
 / 1-2 ששה הלישב רשא ןכשמ רובכלו םדא ינב םש ץבקתהל היוארה םכש םע רשא הלאה ביבפ םכשב-

 ..השרפה לכו המכש לארשי

 םומכח יתפש

 ףסוו פע 59ו סדוסי לע ילק ימפ כ"כ כ : (ל"סרסמ) דוד לע
 כ"ג רמס ףכעמ 6סד דועו . כ 5 סג סדוסו קסד דא
 טקנ סעלו ןסותסמ ומנע קלס כ"5ו י"טביסט ומכו ומלע קנס -

 דע 5סו ל'קד ך :סדוס* לע יסק ינכ ו"5 ףסוי לע ינכ
 טבטמ | םוסט ך)יסו דודמ פ'זעו ןמכשיכ ךנמ סיס 6) וש
 סדוסופ סונטומ .טכס וכו 5) ליעלדפ 5 יק (י'הנ)-ש ::סדוסי
 גסנפו סז לכו תעעומ .סככט סס) .סיסת תולנס ןעוכ | ולפח%-
 תרומק סכולמס טקנ בכסו ול .עכטסש ימ סכוט סי יכ דע
 96וג6 י6ק סכוט םרפמ ימג 5וסל ל'כ רך : 5יס 5וסו טנטמ
 "ופ 1) וס סכ וכוס 'כ ₪6 וכוס ' לוס טרפמ 53 6
 : :.ספיס5 '3 :ד"וןו דקכ תסקוד  סופכ 5וכפ א : כ ספנכ-

 ספימס סימע ססקי .סז ף6 .ןמפ ךוסלו (ד 1

 ט'ע שוריפ
 זיא רע טסייָה ₪ נד :. נול רַטלַא ןייא ןְראווג | . 0%

 ןופ גְנּוקוצ רפ םִעָר ל נב רסס ןראונג תובלמא
 טיִמ ןעָנְג רשוח ףיר ּבאָה ךיִא סו ףסוי ןוז ןיימ
 ָךיִא ּבאָה הָעְר .הָיה ןייא ןופ ףסוו ףָרוט ףורמ
 אוד םוראו) 2 םיִא טסאָח אור א טניִמְג
 ךיִא הע דָנוצַא רב בייל ןויא וצ כיל טיב
 נוא ןאָטִנ פָא ןופ רַעָר יב טֶסאָה אוד סע זַא
 סורָש זנוא טעוו םאוו ג הפ טנאזנ ךאָנ טכאַה

 איב נוא רֶדורּב רמוא ןָנְגְרַה ןלע ריִמ 18 ןָמּוק <
 טכעָרַג זיא איז ינסמ הקדפ טגאָנג וטסאָה רמת
 הָכּוז וטְסַעָע רַעָּביִרְד תְּס אוז זָא ריס וש

 םורח
 6 ו

 עפו ךסעפי ומכ ךוסיכ פיס .כקיע .ד"ויסש סימעס-
 סו ךטוכ לעו ףנוכ לש .ן"וכ ןוגכ .לפוכ רקיע : סיפלקנ ססו סז . ןוכלכ .םוסמסמ קויקול סמכו ונממ סלפונש
 ןיז . ןופל .וסו ככה מיס 'יפו .ככמ 5 .פוסו) ככמ םסכלכסו (סכ ללקזקי) סכינזלכ יפוסלכט (גי כויס)

 ₪ ופ סמודו וכוכדי סיוג וולס (6ו סיפשו) רמסנב סימע
 גוטכ לפסק6 וסקמו יכסיד 'מגכ\ סקנקז ימפמ סינפכמ סיכמק תכקל ס5 קסקיל !ונקו 0 א 'געלס ןיע (

 תומואה תצובק . םימע תהקי

 ה גח הנה : םיטפישב :םנו

 יישר
 - 5 פקלפ . תילע :ינב :סוסלל לפמנס סדוסי
 וסט ק לפס םגילסכ ןכו . "וגו ע3כ סמ םכמלו
 ּס סמלט ימוב "וגו ןכב ערכ ךכיפ) .יכממ סקדל
 הדוהימ טבש רוסי אל (י) : 'ונו טפנ סקס םיל
 נעס ספ סידולס לכככש םוילג יפלכ .ו96 'ך ךלילו דודפ
 ( :(ס ןולדסנס) םוכלמס פ'ע סינוממס סכסב
 דע : י'פ .יסיכ 55 :סידיפפס .וילגר ןיבמ
 ם ש .סכולממסכ סיפמס ךלמ . תליש אבי
 לסס) 'פנפ ול .ת יס | ופופ ס"מו , םולקנוס ומגלס
 פיספ . םימע .תחקי :ןלו :לכומל יס רליכוי (וט

 ט'ע שוריפ
 הא ןרעוה טעוו רע ץָּכ ןעינק טעו) רע ככ ןייז
 רסמעלמ איוו יִזַא וא בייל ןייא איוו וזָא אכל
 עקא ןֶנאְק טעונ "תּובלָמ רעל נָוא נמי יפ
 אי רע טֶה סר טֶכייִרש ישר . ןייטָשַּב םיִא
 % 0 : ךְלָמה "'המלש ןופ טייִצ רעְר ףוא טנא
 יִטְלעווגַא ןאט פֶא טיִנ טעו) םָע הָרהיִמ בש רוסי

 ך ןעָמ טְנייִמ םאָר הָדּוהְי ןופ רֶדְניִק אי ןופ
 5 במ קמ לָבְב ןיא ןֶנִעַז סאו תויִלִנ ישאר
 מ סר סיִפ ַעָניַ ַשיוע ןופ רלצירק ןייא נוא
 א סאְר נוא לֶאְרְשי ץרֶ ןופ םיִאיִשִנ איר ןַעָמ

 כ אבי לפרו
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 אתּוכלמ איה  ּהלידד

 יגְּב הקרשלו הריע ןפל יִרָסֶא * :אמסמוטמהפיחמ
 -םִדְבּו ושָבְל ןייּב ּבָּכ ונתַא

 םיניע יִליִלְכַה > : התוס םיִבָנע מרצ ןח הכח
 ןיימ . 5'ק פוכופכ ילילכמ . 8יִק קוכופכ מ פוכרכ ןפע ירס5 . 5 ןירדספ כי י> דע אך ידְבְעָו ּהל רוס רוחָמ

 לֶאְרְשִי  רַחְסִי אי
 נב אָמַע  ּהתרְקְל

 7 מע ןָפְלּואְּב אָתְיִרּוא
 ד:-

 ןקְמְסָי בי : ןיִַעְבְצְו ירוהְז עַבָצ אָליִמ אָלִמ  ּהָתּסְּכ יִהְשּובְל בט ןוגְַא יהי
 .התעקב רי רָמָחַב יהווענ ןופוטי יִהומְרְַּב יהורּוט

 ם'בשר שוריפ םירוטה לעב
 לבא . שריפ םעבחר דע רודמש הדוהי לש חלודגה רקיע | 6כי : סכומטו לככ סכוכט ם"ט סד62 סיככיפ מ"מכש ס"מצ
 התא ארקמ לש וללכמ אלא שרפל חצר אל הלודגה רפוח | סיכ כיפכד ספמ 6ילטמינכ סניט .  סיטמ 6יכטמינכ , סליש

 .הריע ןפגל ירסא (אי) : הטעמתנ ךליאו הלישמש קדקדמ | סדוסי ילט כיסכד וטדק) .סדוסי .סתיס 6₪ ספ יש6כ 6פ" =
 בורמ וניעטהל תחא ןפגל רושקל ךירצ תונותא ןב ריע

 תחת שיאו ונפנ תחת שיא םיבר הדוהיו לארשיו המלשב ביתכדכ ןושל לפכ . ונותא ינב תחא הקרושלו : םיבנפ
 םהידנב ןיכלכלתמ תותינב ןתוא םיכרודו םיננעה ורצבש רחאל . ושובל ןייב סבכ : ויה ןייב עפושמ יכ ותנאת =
 רחאו . יתלאגנא ישובלמ לכו םש בתכו , תגב ךרודכ ךידגבו ךשובלל םודא עודמ ביתכדכ תונייה תכיודב -

 : ןייח לע םירחאמל םיניע תולילכח ימלו ביתכדכ . ןיימ םיניע ילילכח רמוא אוה ךכלו . ןייה תא םיתוש הכירדה
 . יפלח םע יניי יתיתש ביתכדכ בלח תייתשמ . םיניש ןבלו : ןכ יורק םיניע תומדא . ילילכח (בי) : דנב ןושל . התוס
 : ןאצ בלחו בלח ןמ ומכ . ןבלו רמאי קובד אוהשכ . ןפל ומכ ןבלו . בלחו ןיי ריחמ אלבו ףסכ אלב ןכו-

 םימכח יתפש יישר

ע תהקִיוקוהליש אבי"יִכדע
 .:םימ

 לוכיו (יק ףד) ,םופבי 'סמב (5סידכמופד) 5עדרסנד ב
 . הריע ןפגל ירסא (פי) : סיפע םייסק למול סיס <
 םיס ןייטמכ ןיו םכסומ 6ספט סדוסי ןכ6 לע סכנסנ
 קרוטמו סס6 ןפנמ וננעטיו דספ ריע ןפנ) רוספי סוסי

 : ש'ע ססוכנד סיעעושו  סולכס סכוכס פולסק סוניסקפ ב
 לוע ?פלטי ןוככסי סכיע ןפנ) יכסו6 6כקס עמסמ יכסו נ
 יפקד לכ ך : ס'כ ןונכי ?לרכיו ונוק6 ינכ סקכוטלו סו9שןרו
 ַסּונָככ סידגכ .סוטכו)ט ם'ק סוג 'יפ תלו: ם"קמ סז קוספ
 דומל) ידכ .סוקמ) סוקממ | תונכ) קונופ6 לע סיככוכ ג'6

 פם"כייכוק סכול6 סלופז . קרש : דסק ןוקס ןכ ד
 ופכ .ירסא : לכקמכ ןוימד וכ ןילו פוס דנכ ןיפ ןופ . התוס : יי יוככ ןופל סז לכ . ןייב םבכ : עב
 סולקגולו .סז  ןמעכ וגופ6 ינכ ןכו סימטכ ינפויס (גכק סט) לד רפעמ ימיקמ (גיק סילסס) וסמנוד לסוח
 קעסנ יכנלו (3 סימכי) ל5כטי .ופ5 סקכוט .סילטולי וז סכיע . לסלעי סס ןפג . םיטמס נ ךלמכ סגלס
 וגס ןפג . סיכספ סינפכ ומגכס דועו ,(מ ללקזקי) 'סכ ןוקיסכ לעט 3 סילכיס ןני .ונתא ינב : קלומ
 יסומוכל כס ןוונכפ לסי ןיינ סככ . סולוק5 ד סוכופס יככוכ סמ לע ןפלוסכ סקיילופ ידכע ונוס6 ינכ . סיקיל5
 ןנוקוככ ףסו . סב ויניע ןפיל לכוס ₪5 ןסכ סקיסמו ןספכו) סמפסק ספוס 'ל לוס ןינועכלו ןיימ סמוד ועוביצם-
 .ילילכח (כי) : סקוס ל'ם סולמ וכופ כמסס מכ ןויס לעו (םיק ףד) םוכופכ "סמכ םולכט םפסס % 'מגכ וטליפ
 כולפ . בלחמ : ןומידסמ ססיניע ןיי יפוט ךלד ןכט סיניע סולילכמ ימל (גכ ילטמ) ןקו ומוגכסכ סדופ '
 בלס כוכמ סיוע ןכלו ןיי בוכמ סי סיכוע סוד6 סמקמס 'יפ ןכו . ןפ5 יכדע) כוט סעלמ ו5כ0כ םסיט כלמ
 יסוענ סיכקיס סוליקו םוניעמ 'ל סיכמל סינפכ ומגכס דועו קומכמל סיפו סעממ סיכס 'ל סייע ופוגכס יפלו
 :סיעלסס ינפ ןופל סינכ סנלפ סיקעקכ ןלוופי . ומקל סוענ (דע ףד) 5"ע "סמכ סוס ימר6 "לו ולס סינק+

 ט'ע שוריפ
 סיִמע תַהְקִי ול ןייז זיִא הָכּולְמ איִד סאו ץָמּוק טעו
 : רֶקְלעָפ ליִפ ןָלְמא ןייצ יז ןלעָו םיִא וצ גוא
 ןייונ ןייא אּוצ ןְֶניִּב טעוָו רע הריע פל ירפוא (אוע
 וזַא ןייז טעו סָע רֶמּולְּןֶכַעְליִפ גְנּוי ןייא קאָטש

 ןייונ סער ןופ הָרּוהְי ןופ דָנאל םעַר ןיצ הָכְרּבַא
 רָע ו ןייז ליִפ חא טעו קאט ןייונ ןייַא ןופ
 הקרישלו ןבעליִפ גוי ןייש ןֶראָל ןֶא טיִמ רָ טעו]
 א ןופ נוא

 .0 שנ" א

 . 2 ל
4 

 ןדאל ןפ רע טעְנ ןבורְמ ןייונ גיי

 םיע שוריפ
 .םַעְט רָע ושּובל ןייּב םֶּבָ לייא גני ןייא ונותַא יִנּב

 ב שייקליִפ תָמָחַמ דיילק ןייז ןייונ ןיא ןשאמ
 ןבורמ ןייונ איִד ןופ טייקטור םַעָד ןיִא נא םיִבָע
 סע ילילכח (בו) + ריולק ןויָז התוס ןשאט רע טעו

 ןיִנעְונ ןופ .ןיגוא עְרעְייז טור ןייז ןלעו]ו סע מ
 נז ןיונ ליִפ ןְניִרְמ סאו אד םּוראָו יי לי
 ןייז ןלעונ םֶע ,נוא פיניש וכלי ןנוא אד טור איי
 .ןא םראָט לס ל ןופ כל ןייצ עָרעיַז יו
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 ןּובְז * פ :בֶלְחַמ םיִנשָכְלּו ןיימ
 תנא ףוחל אוהו ןּכשי םימיִוחק

 רבששי :"י פ:: ןדיצייילע ותְכְריו
 : םיתפשמה :ןיב ץבר םֶרנ רמח
 ץֶרֶאְהְ"תַאְו בוט יִּכ הָחְנְמ אר <
 , 6% סדנ זי ק"כ 3 סירדנ רכעשי , ד סיחספ ףומ) ן)וכז ,ספ תוכופכ סינפ ןכ א"

 ירא אקלוח אָזִחַו ומ : אָיְמּוחְּת
 םיבשר שוריפ

 . ךכחתמו םש ףפוח םיהש םיה תפש . םימי ףוחל (גי)
 ןיאו דואמ ההובג םיה תפשש רחאמ עצב המ רמאת םאו
 אוהו שרפמ אוה ןכל . הרוחס תונקל םש תדרל ןילוכי
 תוינאה ןיאבו הכומנ הפשהו למנה םוקמב תוינא ףוהל
 . ןודיצ לע : תוינאבש הרוחפ םינוקו ץרמה יבשוי ןיאבו
 םי רבוע ןודיצ רחופ ביתכדכ הבר הרוחס םוקמ אוהש
 םיה זועמ םי רמא יכ ןודיצ ישוב ביתכו היעשיב ךואלמ
 : הרוחפל םיב ךתאצב ןולובז חמש השמ רמא ןכלו , 'וגו
 ירבוע םע ךלוהש ןולובזכ אל . םרג רומח רכששי (די)
 םירבא לעב רומחכ היהו ותמדא דבוע אלא הווחסל םימי

8 
 = = םולקנוא

 ּהָתְע קב

 אמ בוט = נס
 : "2 ּהָמּוחְתְו לּוכָי

 ןירפ = אָדְּבְעִמ ירא אערא תי בט ךיּב הנח יס ריִתַע =רָבשָשְו די

 םירוטה .לעב
 3סדופ '3.ןדמ . לפס כיתכ . ןדפ לע וקכליו (גי) : סתמגל
 סיכ ילק . סכנ למק לכפשי (די) : לכסשי> ןוזמ .קיפסמ סיסש
 .2קעי פ60ק5 ס69י\ כומסס םקעל לוק סל סעמטס סרג לופס
 סמל ךדיפו 650 'סמכ 'כ . סיספסמס ןיכ : ס)05ל ופ6יכסו
 סיס ךכ '5סמס לכ 60 לומססט ומכ . סיתפסמס ןיכ סכשי
 לטמ ויס ןיכדסנס כולו סכופכ ?65שי כש םו6שמ 6כוג לכטסי
 סלופ ןיניככמ ויסט סיתפשמס ןיכ ןכוכ 520  כיפכ רכטסי
 יפלו לומכ סילסו שדקכ סמק ספיסמ תיזנס םכטלכ 56כםיִּב
 :סיס פפט לע ותלסכ ספיסט סיתפסמס ןיכ םכסי סע) ספס

 .. רומחהו רושה לגר יחלשמ םימ לכ לע ביתכדכ . המדאה תא דובעלו שורתל ריעה ימוחת םיתפשמה ןיב. יוצמ קוח
 .בומ יכ המדאה תחונמ רכששי . אריו (וט) : ךילהואב רכששיו ךתאצב ןולובז חמש השמ רמא ןכו עורזלו שורחל

 םימבח יתפש
 ונייס סופי ףומ לע ותנוכט עמסמד ןכטי כיפכד זר : סלומ
 סוקמכ מנס סוקמכ לפוטכ תוינסב ףוסל ומפע 6וס 36 וטל
 סז לכ סמד י'סנ . יוממ 6סי סמ סכוסס תופיכמ םוונ6סמ
 י'5 ןיכ לודכמס סוקמ סיס ףוסכ ספיס ןולוכו ץכלט רמהו
 505 ךכד סילכוע תוניפסס לכ :5ניפמו סימעס 506 ןוכו

 לע ותכריו : סינססכ סר'פכ קסוע לכסכיו

 יישר

 . ךלּובָז ני : אָנְע יִרְדְעְבּו

 | .ירַָי אממ רפס לע
 < ץןזחַמ שָּבַבְא אּוהְו

 3 "ןחיצ לע. יטמ

 אשי ₪0 א 46+ 7

 < :סספ ה סופי ףוס לע . םימי ףוחל ןולבז .י)
 (סמ םומבי) זעלכ ם"קכמ לפס ופוגכסכ ףוס ופכס
 .למגס סוקמב םעטפ ףוס לע רודס ימפ סיסי סוסו
 .קסוע ןפוכז סיסמ סיטמקלכ ספ תוסיכמ סוינסס
 = .ססו (םפוסנס) לכטםי סכשל ןוזמ סונממו םיטמקרפכ

 :.םיטמקלפכ | 65וי = ןלוכז ךיטססכ ככמביו ךסס5כ ןלוכז ספט (ג% .סילכד) ספמ למלמ פוס .סלותכ סיקסוע
 יתכרילו ופכ ופופ ופלכיו ןודיפ ךומס .סיסי ולוכג ףוס .ןודיצ

 סוס ןינועטמט קזס כומסכ סכוס לוע לכוס םומלע לעכ רומס . םרג רומח רכששי | (די) < : קפמס
 ןיב ובר : דנכ פפכ
 ספ ךולוסכ סולו כס ימוקסכ ןימופסס ןיכ ןכוכ

 ט ע שוריפ ו
 ףאָש איד ןָלַעְוְו עָשאַפ עָמּוג ןייז טעו דָנאַל יו
 ףְִל ןולובז (גי) : ְלִִמ ליפ ןְּבעָג תומָחָּב איִד נּוא
 איר אייַּב ןָעּור טעו ןולובָז טֶבַש רֶד ווג םימָ
 דאל ןייז ןייַנ טעו טֶראָד םיִמָי ןופ סְניִטְראָּב
 יב ָךְלֶטְנייונ ןייז ריִמָּת טעו נא תיא ףוחל א

 הורוחְס טיִמ ןָמּוק ןא ןלעע ןפיש וו ןָטְראְב םעָר
 נוא טֶליִדְנאַהְנ ןיִּבאָה ןולובז טְבַש רַעְר םּוראוו
 רֶד נוא ןסָע וצ ןֶּבעָנִג רֶבשָשַי טָבְש םעְר ןּבאָה
 קע רַב גוא יל רעל ןבאָה רֶבשָשּו שש =

 רֶנשָשי (די) :ןודיָצ יב ןוריצ ל? יז טעו לובג ןייזןופ
 לוע םעד ןנאְרְט ךיז ףוא טוט רֶכשֶשָי וג מ |

 לייא גיִרְֶניִּב טייִרָּב ץיַ יו) 1זַא הָרּוה רד ןופ

 :םונ) .סלוכ סוסטכו .יככ סגול ול ןילו סלילכו סוינ ךלסמס לומהכ . םיתפשמה
 = ספ וקל ספכ . בוט יכ החונמ אריו (וט) :פיטמקלפ

 טיע שוריפ
 .נוא אָשַמ רֶד ןופ ףאָי םַעָר ןדייל וצ טנא זיא
 = .יאייַּב נוא גאס ייָּב טיינ םאְוָו לז ןויא או וזַא
 = "זוה ןויק א םיִנ ּוליִּכַא טְניִטְכַעָנ סע גוא טְבאנ
 = יאיר ןָשיִוְוָצ םיִתְפשמה ןיג ןרעוה טוט רע זגי ראנ
 -תושרֶדמ יִתָּב ןיִא טיינ ךֶכשָשָי ךוא וזַא ןקראמנ
 ן נוא גאָט הָרּות ןנְרעְל
 -סד ןהעָזג טה רֶע נא בו יִכ הָהּו אָרִנ (וט) : פָא
 = טסקאָע סע וג זיִא סע זַא דָנאָל ןייז ןופ גְנּואּור

 .תַמַעַנ יִּכ
 ד"דז *ז הז צץ:

 דָנאָל סאְר גוא ץֶרֶצָה תֶאְו תוריָּפ ליִפ ןניִרד

 -ליסקַא ןייז טגיינג רָע טֶה וטְנַש פו םיִז זיִא סע זַא

 = בוא יו הָרּוח רעד ןופ אי םעְר ןרייל וצ ליגל
 סמ? רַעְדִיִרְּב עָנייז אוצ זיא רֶע < "ןופ םֶנִצ וצ דש



 ו 5 יזותְמ שבי =

 וכ יצילו  אימממע

 דַחּפְּכ ומע חש ןד ןוש ב ה כ ל .ןורָאשֶאְדו - ןוהירמ
 ןחְלָּפ הל ןוהי ב
 : סמ יקסמו

 רחבי ןָב תיִבְדִמ זמ
 יהומויִּב אָרְבַג םּוקיו
 יִחונָשְבו ּהָמע קָרְּפִתַ
 אָיטְבְש אָדָחִּכ ןוחוני |
 5 2 אָרְבְגיַהְי זי :לאְרָשִ

 "ד

 טירוטה לעב .
 סמ) (וט) : %ימוקפ ןיכ סיקנסמ6) ןנימגכפמדל סשכול סי ןוכ |
 סנפוו 'וגו םיכוס 6 .לט6 .עטוסיד ךדיפו 620 'סמנכ 'ג . דכזפ
 סלופ דמו יד 63 כמו) . דכופ סמ) סמכט סנעיו . דכופ סמ <
 נכ) .קיפסע .סיסש ונומפמ = שמ סס) סנעסש 695 לסלשי ל
 ןככו דודכ 'יפ . 55כטי יטכט דס62 (זע) : דומל5 63יִס ימ"

 לפנש םדא לע : תואבנתהל אב בקעי יכו

 יחיו טמ תושארב

 ומָכְש םיו המעג יִפ

 רח יִנָחּכ יִאָתְשַלְּפִּב ףסמת
 ןיאָלְגב סע ישר יאש  תירשמ יִרָּבְג לט אָטִבְש

 םיתשלפ םע תמו ויגיע תא ורקניו םיתשלפ דיב

 55 חנר

 יחְַו בסל
 ב

 -ילע שָחְנ ןדייהי " :לָאְרשיימְבש
 לשנה .חראהיילע, ןפיפש רד
 : .רֶוְחֶא וָבְכְר לפיו סּוס""יבקע

 . טק ןירדסנס * סטו י)פ ןפיפע . מי פ סעזס שמכ ןח יפי .* סטוס ד סיהספ ןידי ןד את ךתעושיל

 + אָיִמְמַע לע יִמרְתת ּדתְמיא ןד תיִבְּדַמ םּוקיו רחְּבְתִי

 לע ןומְב אנפו אָחְִא לל ירשי |
 רקעי

 םיבשר שוריפ
 תחלצמו . המענ יכ ץראה תאו : םיקחרמל תאצלמ רתוי
 ..לובפל ומכש טיו . הלחנה לאו ההונמה לא ביתבדכ
 רושיע םיכלמל תתל דבוע פמל יהיו לארשי יכלמ לש לוע
 . טשפה רקיע והז רושעי םכיתודש תאו ביתכדכ ויתואובת
 . ומע ןידי ןד (וט) : רכששי טבשל אוה רשוע תרושבו
 ללב ארקמ לש וטושפ קמועב עדי אל ןושמש לע שרפמה

 יישר - . יהי (זי) : וגו ומע תא 'ה ןידי יכ ומכ םהיפדורמ םרמשמו םתמקנ םקונ חיה לארשי יטבש לכ דחאכ ומע תמקנ םוקני . ומע ןירי ןד בקעי רמא ךכל . ויה םירובנ יכ תומואה ןמ םקנהלו ךרדב םהירחא םילשחנה לכ בגול םהירחא םיפדורה תומואה לכ םע םחלהל ךירצ היהו םילגדה לכ רחא ענוהי ימיב ןיב השמ ימיב ןיב םימיה לכ ךלוה היהש יפלו ןוראה רחא ךלוה ףסאמהו ביתכ עשוהיב םגו תונחמה לכל ףסאמ אותש אבנתנ ןד לש וטבש לע ךא . הלילח הלילח . ער ןינעב

 .לבסל שש טיו : סוכיפ .סינוסל סכופו פכלונמ
 : לסלטי ויסס לכ . יהיו : סלוס לוע
 למפנט ןיכוכע .ילדסו סלופ לע םופלוס ססע קוספל
 : סמ סעדל סוסע) סניכ יעדוי לכסשי יככמו (בי פ'סד)

 ומכ ומכס ליפפס , ומכט פיו . ססופ לע ססיס6 לכל דימעס םופכדסנס יססכ
 סיקסמ ססיפסל ל6כסו סמעו

 .דבע סמ

 םימכח יתפש
 וכסטדסו ל5כמו לכ וטורופו ךופס פוס וכופכ רמוכ ך : ש'ע
 יכ טופס) .ןודי .םרפכ ןיפו דקו לסרטו לט פומקנ סקנ ןוטנס
 י"טכופ ןכו סקיכק ןומכ וס ףטוכ ז : סוקמ סועכ סו וניפמ שנ

 סינטוו .ססש .סוזוסמ .טוככלו סומסלמ לוכסל ופכפ פיו סיכספ .סונפכ סגל םולקנולו סכינזמ וס  סימש טו

 ףטוכ ז לוסע ספ לע ןק יולקש י

 'וגו .םפליו (0

 ט'ע שוריפ .

 ןנְקְספ אייז לאו .רע  ןעָמ טֶנייִמ .םאָר טס
 ראי סָכְלעו ןראָי איד ןופ רֶדָפ םעְד וא תואש
 ןופ םּוראוָו טיִנ סֶכְלַעְו גוא רּוביִע ןייא ןייז לא
 ןֶ ןופ וז וזש : ןירָדְרְנַכ איד ןעוננ ןנעָנ בשש
 יז טעָע רֶע טי ויד ןושְמש ןעָמּוק סורא שעו

 קל ןייַ רפ הָמְקְנַא םיתשלפ יד ןיא ןינ ףק
 איר ןופ רעָטְסַעָּב רַעָר איוו ווא לאו

 6 רוה ןעְמ טייִמ סאָר לַאְרְשְו אד

 יויסכ סגלס סולקכולו .ופמ גגס לעמו וגו ךוקס ידומע ינט תח סיטפומ) ןוקמסכ | וכינמ ופמגודו וכ ענכ 6לכ לוסס וככל לופיו סוס ינקע ךטונס טמכל וסמדו םהכ לס וככד ךכ . םופ יבקע ךשנה : כקע ונפוסס ספלו (נ םיטסככ) ומכ ו כמוסו טקכ סוס . ןפיפש (!י) : סדוסומ פכט דוד סוס סיקכסכט דחוימכ לסרסי יטכס דססכ םרפל שי דו , וז  ססוכנ .סכנ .ןועמס לעו ןודי .סלוכ תלו ומע 1 דספכ ויסי לפי לכ . לארשי יטבש דחאכ :וע 'ַס ןידי וכ ומכ סיספלפמ ומע פפקנ סוקיי , ומע ןידי ןד (זפ) : דכוע סמל ויסקפ .עוככ .ביולס 'וסיו לפסס 2
 - סכס = לכס ספועפ ספ לע ןמכוח יולקו ינוטפפ סוסו ותכיטנל ספופל

 ןיסס םסנ ןימ ספ ןמלוק
 : בובסי ןומכי .ןספ ומכ סנקיפכו

 | שע שוריפ
 סאו ןושמש רֶד ןיינ לאז סע ו יקנ זיו : ְלָמה
 וו גְנאָלָשַא איוו דר ילע שנ ןֶד ןופ סורא טָמּוק
 יל רַטאָנ רֶפיִּפ ןייש איוו ויפיפש ררע רד ףוא וי
 רע םאְוָנ פי יקל רשוגח געָמָש םַעְר ףוא חנו*
 ונְכִח לפיו דֶרעָּפ םעְר ןופ טָשְרעָּפ איִד טֶסייּב
 אּווו וזַא ףיז רָטְנּוא טֶלאפ רעְטייר ןייז נוא רא
 ןופ ןיִליַנ אי איב ןטְלאַהְ ןָא ףיז אה ןושְמְש
 ןּבְראַטְשְג ןנעו ןַפְראוַג סוא טה גוא רָעומ רער
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 , ם :הָוהְי יתיוק ךתעושיל "
 : בקע דָגַי אוה] ּונָדּוגְי דודג דנש

 ומחל הָנְמֶש רָשְאַמ יס

 בילקנוא

 ןיִכְתְרּו ןוסוס רקעי ישימח

 ריו

 .נקְרּופל חי: אָרוחַאל
 תיִבְּדִמ טי יי תיִרָּבַמ
 ד ןינזמ תירשמ ד

 ןוהיבכור

 מי אּוהְו
 ינרעמ

₪1 

 - סדק אָזּוִרי תי ורב
 הערא | אָבַמ רָשֶאְר כ : ןוהעַרַאְל ןובּותי ןיאינס ןיִסְכנְבּו אָבְרְקְל  ןהיִחַא

 קְְּפַתְּב = אָיְבְְמ אוחו
 םיבשר שוריפ

 לופיו . ם"כעה תא גורהל ךרד ילע שחנ ןד לש וטבש
 .'ה יתיוק ןד ךתעושיל (חי) : וינפל םילפונ םיביואה , ובכר
 דודג ..דודג דג (טי) : ם"וכעה לע ךבגשיו ךתוא עישויש
 . עשיהי תמחלמל םיכלוה ויהישכ וירחא ודוגי לארשי
 המחלמה ןמ דג בושבו םכיחא ינפל ורבעת םיצולח ביתכדכ
 ןיאצוישכ ךרד ןכש לארשי לש ןניקע רחא דג לש ובושי
 תא רומשל םינורחא םה ןתרזחבו הליחת ןיאצוי הטחלמל
 : םהירחא םיביואה ופדרי ןפ המחלמה ןמ םיטבשה
 תיז ןמש ןיאיבמ ויה רשאמ יכ . ומחל הנמש רשאמ (כ)
 ולגר ןמשב לבומש יפל םהל יוצר יהיו , לארשי והוכרבי , רשא
 תּוחנטב "ירמאדכ םרשב תא ןדעל וב חושמל לארשי יכלמ

 םימכה יתפש

 סויסכ סז קוספס לע 5ינמ ךכ)ד ?"י ןך : תוט6לַכ םטרפב
 ןפכ כיתכד סנמטד טרפכ ל"נמ סו) סטקס 250 וניככ ססממ
 םוכמ  ךכל ןמטו כוט סיסי ו)ט לכסמ 6מ)ד ןמט "ל סוס
 כקעי ןכרוכט סז ןינעכד 8וס פעיטפ סזו ס"עכטממ סווסכ
 : ל'קו ולגכ ןמטכ לכועו 5ודסכ כוקכ- סתסו ס'ערמ ןבככ

 יתעכטו .(ז כויל) םרזגמ דוגל .לופנכ  (וכ יפסמ) למס ןכו סויקו< יפט 6

 םירוטה לעב
 : דיודכ לגל . = ךסעושי) יסי ןד .סיקוספ ים6כ )מ פויפו6
 םוכיס . ונדוני סמל םולט) ךדישו 6כס 'סמכ 'כ .וכדוגי (טי)

 יש

 <. סיטעסמ סידודנ ויפפ ןי6כ ויסו ןדכי) ככעמ ס)סכ ומקל דג ינכש
 = !יסס כקע דני .לוסו וקו6 דוגי ונדוני דודג וטוכיפ סזו ויכיכסש
 < יד 6% סכקע 3ע סתו6 ןיכיזפמו ססכ .סיממלנ ויסו סיכוכנ

 = .וסח 595 לוטשפ ט3563 ססילס5 סילוע ויסט 636 סתו6 ןיכיזקמש

 : סתו6 ודוגי לם6 סעס 36 סילוע ויסט דוגי .סע) םולטל

 םינבמ ךורב השמ רמא ןכו . ו. םלכאמ םינגטמו
 ונממ ןיבונ ויח ןמש לש סמ . ךלמ ינדעמ ןתי אוהו :

 < םתוא ןיבוג המלו שילש איבה אלש תיז ןמש ןוניקיפנא

 0 יישר |

 .וסקנימ פננפ> . 'ח יתיוק ךתעושיל (םי)
 ינככ[ (זט סיטפוט) למול ופוסו ויניע ת6 סיסמלפ
 . ונדוני דודנ דנ (טי) : סעסס ךל 6 יטקזמו לכ
 דודג ןיס ק'פו . ססכמ וככס ךכו סס דודנ 5 סלוכ
 ןכס .ץיקלד ינפ ךיל5 לכד סמ דודג ל"י ץ'יסלד 'ב סלב
 סדוסי ןיפו ספוסכ גפכס) םויפול יסט כ סכיס ךכד

 לפנ סט (ס סיטפוט) סידודנ

 .ומכ לופכ | וניס | לעפי 'לב. רכדמ סוסטכו סס מס סלזגמ דודגו ומדוגי דוגו 65 .סולס5 דוסי סכזנמ דודס

 ..דדועסי ללוכסי .סמולסי דדונתי ומכ לופכ וס סילסל ליטפמ ו6 :לעפסמ סוססכו בוקי דופי סורי דוכי דונו

 סועפי) דדועו סנמלסו סוקי (ופק סילסס) ליעפמ 'לבו
 ומכ 055 סילס6 וסוליעפיפ ןוסל ןיס ןסכ לומסס נדונו

 לט וקנסמ פנס לכסמ . ומחל הנמש רשאמ (כ)
 יפנס .וככלוס קסל סעפ (ספ ףד) םוקנמכ ונינסס ומכ .ולגכ ןמפכ לבופו סשמ חח וכככ ןכו . ןועמכ ןמס

 ט'ע שוריפ |
 ו יפיוק דקושיל (חי) : ןבוא ןופ ןָנאָטְשג ונעָז סאו
 טּביירְש יישר .טאָנ ןֶפאַה ָךיִא אוט ףָליִה ןייד ּוצ
 טעו) ףוס רד ּזָא הָאּובְנְּב בְקַעָי טנאָזג טָה םאְד
 רוּבְגַה ןושְמָש אּוצ ןיִלַעְו םיִּתְשְלּפ איד זַא ןייז
 ינפע ןנאָז טעו רָע :נּוא ןָנוא איד ןָכעֶמְש םוא
 ךאְנ ףיִמ קְראַטְש נוא ףיִמ קָנעְרַג (סטפה ףא ינקו
 :םיִתְשָלּפיִר ןיא ןייז םקונ ףַמ לא יִא לאמ סַד
 טעו רָע וע ןֶראָש דיג דָנ טָבָש רַעְד דָנ (טו)

 רבי לה ןייז טיִמ טעו רֶנ טָבש רֶמּולְּכ ןֶראָש
 רַעְֶיְִּב עַרדְנַא עָרעְיַנ ןַפְלַעָה ּוצ ןדרי סעד ייפ

 ילוללי מכ (+ סימלו) ומכ וכמיס דוני

 ןמפס  סטככנש דע ןולמ לכ  סמסלמל ססימס סע ןדכיס ולבעיט וכמיס ודוגי סידודג . וגדוגי דודג

 ןקרדב . בקע : טיפ .ססמ .דקפי פו .ןדכיס לכעב וסקלכ סקלנל סכקע לע וכוטי וידודג לכ . בקע דגי

 זעל '93 ןספס יכקעב (5 ש"הב) ןכו ועדומ סל ךיסוכקעו (זע סיפסס) ומכ וכוטי וככסמ ססוליסמבו

 ףס .. סוכיסנ ככוטמ (םכ .סם) ויל5 כקעי בוטל (טמ
 לג ,.יסממ וספי

 1 ס'סינכמ
 ךטומ סוסו וקפמכ סיכוכמ .סיסיז .ויסיט ןמט סו כטס

 טיע שוריפ

 וי יהו ןעַָּכ דָנאַל סאד ןִמַעְנ ןייא ןֶלעוו יי וב
 יג קירוצ רעְריַו ןלעָע ןראש עָיִנייַא איִד נוא
 יה ןֶנעָי ייז סאו טירט ןניִּבְלעָז םעָר טִמ ג
 רעו טֶרָניִמִנ טיִנ איז ןופ טעוו סע נּוא ןֶנְנאְגְג

 אַ יקל הנ ראפ וכ : שמְנעָמ ןייִא ּוליִפַא

 נט רֶשֶא ןופ קֶלַח ןיִא ןייַז טעו םאוו זיפ
 "פ ןייז טעו קֶלַ ןייז ןיַא םּוראונ ןייז טעָפ רע
 עונ רָע נּוא ופי איחו לאווקַא איוו וזַא לייא םזב

 ְּכְלְמ איר ןופ וייַפָש עָיִז אר ל ינמ ןָבַעְ
 ן אר ןפוק םיִא איב םיִכְלִמ עָלַא רֶמּולְּב

 'אוהו :
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 םולקנוא

 יִלָתְפַנ אב : ןִבְמ
 יִמְרְהי אָבְּמ עֶבאָּ
 יהָּת ּהָתְנסַחִאְו ּהבְדע

 ןוהי .ןיריפ אָדּב
 :ןוהילע ןיִכְרָבְמּו ןדומ
 ףס יג יִרָּב בכ

 היא יִלְתְפנ יי ס : ךלָמיודעמ
 ןּב ' ם : רֶפְש"יִרְמִא ןָתְגְרהְהְלְש
 תונָּב ןיע-יקע תֶרפ ןּב ףסוי תרפ
 7 מ יו חמינפ זי ק'כ ז) סטוס סכ 62 פוכרכ פרפ ןכ .גי 5י טטוס ינפפ א

 יחנכס קת מב .ץרְּת אמְד א לע בי ןפכ ריר יִרָ
 םירוטה לעב

 55סיס סט קל תמקנמ לע הכיג , סחומש ס)י6 ילתפנ (62)
 ט"ע סמולט סכימ .קכקכ "5 למסו ילתפכמ שי סיפל6 'י סקיש
 לפש יכמ6 . סכוכד כטתו ש"ע .  לפש יכמ6 ןפוגס : סרוכד
 לספו 'ינכ . רַפָס ילמ6 ןתונס סמונס סנופ . סחכסו ריס 'ינכ
 . ףסוי םלופ ןכ (ככ) : 5וסס סויכ סעוניכ6 ןכ קככו סלומד
 ליכסכ .דוככ 13 ק)מט סיכמ63 סטפט ומכ ומטכ וכיכוס 55
 . .סילפלו סטנמ "יגכ תרופ ןכ . ויט ספכ ליסמסו םוכלמס

 םיבשר שוריפ
 תנרע יל חתיה ומכ . רשבה תא ןדעמו רעשה תא רישמש
 תוליאכ םילק םירוכנ . החולש הליא (אכ) : קלח רשב
 . רפש ירטא ןתונח : רהמל םירהה לע םיאבצכו ביתכדכ
 תורושב רשבל םתולק ךותמ םירהטמ הטחלמה מ םבושב
 פרח םע ןולובו ביתכדכו הטחלמה ןוחצנ לש תורפושמ
 םיצרת םיאבצה ךרדכ הרש ימורמ לע ילתפנו תומל ושפנ
 . ןיע ילע תרופ ןכ ףסוי תרופ ןב (בכ) : םירה ימורמ לע
 < ריכזמש אלא ארקמה שארב םיאצחל תטנוד הז קוספ ירה

 הגה יכ . םלוק תורהנ ואשנ'ה תורהנ ואשנ ומכ . ורובד םייסמו ארקמה שאר יצח לפוכו רזוחו רבדמ אוה יטב

 םילבח לבה תלהק רמא םילבה לבה וזולעי םיעשר יתמ דע 'ה םיעשר יתט דע ודבאי ךיביוא הנה יכ 'ה ךיביוא
 לדג המ לעו ףסוי לדנו הרופה ןב ףסוי תרופ ןב ןאכ ףא . ביוא ץערת 'ה ךנימי חכב ירדאנ יי ךנימי לבה לכה
 תחא לכ הדעצ םירצמ תונב : ויפויבו ותמוקב ןיעה ןמ הלעמל לכתסהל . ןיע לע הברו לדג . ןיע ילע תרופ ןב
 . הייאר ןושל רוש ילע תחאו
 חיתורבחו רפיטופ תשא ומכ ותוארל

 יישר
 לספיג פעקנ וז . החלש הליא (סכ) : 'וכו 6יקדוט
 . ןולל סלק ליסמ וז סניסכ סיסוכיפ ?ט3) סלק םיסט
 ,רפש ירמא ןתונה :ןורל סמלוטמ ספופ סמולס סיס
 (ד סיטפוט) סכנסנ 5כסיכ קממלמ לע ס'ד ומוגלתכ
 וכלסו וגו ילספנ ינכמ טיס סיפל6 סכטע ךמע ססקלו
 : וילגככ סלוט קמעכ סולט 'ל סט רמסנ ןכו םוזיכזכ סש
 קלכו  סכונד וכפ סדי לע .רפש ירמא ןתונה
 בקעי סכוכק סוי לע וסופכד וניפוככו . סלימ ₪
 ומוגכקו (םיףד) סמוס תכסמכ סלעמס לע ופע רפלעמכ

 תוכלוהו תודעוצ םירצמ תונב ויהש ונרושא תועבגמו ומכ . ןיע 'לע לש ןושל לפכ
 תיכב והוכילשה וב היניע רפיטופ תשא הגתנש ךותמ ובודו וררמיו ךכ ךותמו .

 םימכחת יתפש
 ןתונס כיפכ כ'ס5ו סכקנ "3 5וסס .סמולט )5 ניקכ מ
 סנלפמ סוגכפס )'כ * : קככו סלוכד פ'ועו לכו ') 6וסט
 וכפ65 ןתונס רמלט סמ ןכ 'יפ סוגלתס יפלו סו קוספ לע ןל
 ליעל י"טכ ם"מו רפט יכמ5 סדוי 5וס וקכמ לע )"כ לפש
 סנו 'יפס לועלד םוכופ יפ) 5  ומוגלפכ כפס יכמ6 ןקןנס
 << סוגלפס יפ; רפש יכמל טריפ 15  רסוגג תוליפ לע סקוט
 פונכד ל'קד כ |: ק"ודו סס) סיופכס סכלכ סוכלכמ ןיסח
 פ'וע) סתיס קס5 עמטמ סדענו קונכ סככס ןיסמ עמטמ
 לע יכ סכיקס ן"יפ ₪ רפולכ ל : 6"\סכ וכו .סּונכ
 ס לעו ןכ סגכס) %כמ )קד מ: רכדמ וס לכוס

 סילמס וקלס לע .סדוי 5וסו ולכס לופי סיכדע יפלסי
 2 ימכס 5% סוסו ןס ןכ , תרפ ןב (ככ) : םכפו סילנ
 : וקול סלולס ןיעס לע ייפ ונס .ןיע ילע תרפ ןב : (םיק ףד) מ'כ ףוסכ ןועמס וכלל סייפמנ .ןוילפל
 םפ6 לכ סדעל סככס פוככו ויפויב לכססס) סמוסס לע סודעט ויס סיכ:פ פו . רוש ילע הדעצ תונב

 לע . רוש ילע : (?"'קו סמוס ומ סוס ןוטסכ טוריפל יכ . ל'לכ 6'ד) ספמ .ופולל) לכופמ סוקמב ב
 פוס ונפט ו'יס . תרפ :פלקמס כטימ ספונ סח סינכ םי 5'מו . בוכק לו ונכוטפ (דכ רכדמב) ומכ .וקייסב
 סונלסו . לופל ליככב ..רוט לע ס'ד . רול ומכ . רוש : סדפס ינכ םכנד לע (ג סכסק) ומכ ןופלס .ל ןוקס
 תוככ סשנמ סוככ סמ לע םוככ כסכו 'וכו יסונכמ ןוקפי ןיטבט ןירס רוש ילפ סדע5 ונכ .םולקנוס למ
 סינפיסמס וכ 'מ םיו .סינכו מ סילפ 3 קכופ | ףסוי יגסיד יככ | . ןדכיס ילכע ינטכ קלס ולסכמ דחפלכ
 םננ ביפכ .לסלכו סוומקטסל .ססינכ ספל םכלל סוסמסס ומדק ןלוככ כקעי תסרק) וטע בט סעסכ ןוטלס לפ

 : לודגסנ | טוליפ ככלטו . סוכלו סילפ ןוטל פרופ עוליפ

 ט'ע שוריפ
 טעְוו םאוְו דנאָל סאד ילָפְפנ (אכ) : וויָפַש עמ
 וא הֶכולָש הָלַצ זיִא יִלָתְפַנ ןופ קָלַה םַעָד יא ןייז
 וזָא ןפול םוצ טקיִשנ זיא איִז םאוְו דָנִא ןייַא איוו
 תווריָּפ איִד ןעָהיִצ סוא דניוושַג דנא ןייז טעָח

 איד ירו ןּבַעָנ סאו ומיגנ רָרְנעַל עָכַא ןופ רע
 אז רָּביִא טעו ןעָמ סאו רָמלְּ ןויש רַפֶש גאָז
 רע יא שּוריּפא ָךאָנ . מאְנ אּוצ ןֶּבאִמ הָכְרְּבא

 שע שוריפ
 אָרְסיִס ןופ הָמָהְלַמ רד ףוא טְאָזִנ תואיִבְנ טאָה
 קרב נוא הדוב ןָנְניזנ ןֶבאָה איי ףְרוד סאו
 - ןוז ןייא זיִא ףסוי ףסי תרפ ןג (בכ) :טאָג וצ הרש
 אייִּב רָע זיִא ןַח ןופ ןוז ןייא וע ילע תֶרפ כ ןח ןיפ

 רָמְכַעָט איר תָּּכ םיִא טְהַעז םאו גוא סָכיִלָטיִא
 . איר ףוא רש יל ןָטעְרְמִנ באה הָדֶא םִיְרְצִמ ןופ
 עָצְנאָנ סְר ְראָפְ רָביִא זיא רע זַא תַעָשְב עמ
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 ב ל וברו והררמיו = :רושיילע הע
 המ ומ 5 בשתו יי : םיצח ילעּב הממשי
 תַבָתְו .דכ : אָתּונְלְפ א "'** . 9 99 פפו אית ילעב ץרְבַנ ןיִרְבְ לש מ ידימ יי וזפו ותשק ןתיִאְּב
 8 ףיקַתו אָתּוכלמ ןיִסְאְו יהועְרר לע = בחְד אָמְרְתִ = ןָכְּב הנצח אָפְקּותְב ישו אָרְְסְּב אָמִַא שקד אלע הָתּואיִבְנ ןתְּב

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 יפט סדעל םוגכ : תומוגס ןוכספ ש"ט לתופ ןכ תלומ ןכ 6'ד  ומכ קוספכש םיצח לש ןושל לפכ . וברו (נכ) : םירומאה
 ןמ ספמכ ו וכויט וסיכיכ עטוסי םמסלמ לע 6עיכ . לוס  תריזגמ לבא . שגדנ אוה ןכלו . ויצח . ויבר וילע ובםסי
 :ןדעכ קוממתנט . ותטק ןטישכ כטסו (דכ) : סמוסס ןמ ומק םק ןמ ומכ . לארשי ינב ובר רשא רמאי הבירמ
 המדמו .וובר לארשי םע בר ברה ןמ רמאי ךכ , ובש בש
 . רקש םתשק םנושל תא וכרדיו . רבד המרמ םנושל טוהש ץח ביתכדכ םיצהל רפיטופ לש ערה ןושל קוספה
 ותשק ןתיאב בשתו (דכ) : זעלב ם'ורטיש ובר . ןנר ןמ ינורו ילהצ . בכס ןמ ובס ומכ . בבר תרזגמ וברו
 םדא אוה םא אוהה תשקב ךשומהו אקרופ ןירוקש קזחו ןתיא ץע לע ותוא ןיבישומ ארטלבלא ןירוקש קזחח תשקה
 לוכי וניא שלח אוה םאו . קותרמל ץחה הרויו ופונ דע ויעורז ןיפפכנו ויעורזב תשקה לבח תא ךשומ דואמ קזח
 אצי אוהו ולגר לבכב ונעו רהועה תיבב והונתנו םיצח וב ורי םירצמ . תוארקמה שוריפ ןכו . לבחה ךושמל
 יפפכנ , וידי יעורז וזופיו : ושפנב וירש רוסאל ביתכדכ םרסאו םהלשמ ןתיאו קזח היה ולש תשק יכ םהילע ךלמו
 עורז וניצמ ןכו אקרופ ןירוקש ןתיא תשקה ךושמל היה קזח שיא יכ םהילע ויציח קרזו תשקה לבח וכשומב ויעורז
 ילע תחנתו , יב ותחנ ךיצח יכ ןכו תשק תכירד ןושלהו יתועורז השוחנ תשק התחנו ביתכדכ . תשק תכירד לצא
 ןמ ובבוסי ומכ . זזפ ןמ וזופיו : םילגרב רוכרכ . םידיב זוזיפ . רכרכמו זזפמ דוד יהיו ומכ . ופפכנ . וזופיו : ךידי
 . לארשי ןבא העור ןושל לפכ בקעי ריבא . הלשממהו ןוחצנה הז ול אב ה"בקה י'ע . בקעי ריבא ידימ : בבס
 תדע ביתכדכ . ם;ריבא טיאורקה םירוושהו רקבה .לע םיריבא םיאורק םיעורה םגו לואשל רשא םיעורה ריבא ןכו
 אוהש ה'בקה ךל םרג ימ . בקעי ריבא ידימ . ינורתכ ןשב יריבא םיבר םירפ ינובבס ןכו . םימע ילגעב םיריבא
 תויהל-םרג ה'בה .םשמ . םירצמב,יתוא ןז ךתלודג ידי לעש . הזה םויה דע יתוא העורה םיהלאה . בקעי ריבא
 ץונ ומכ הריתי ן"ונ . החפשמו בא ןושל ןבא . ויחא תאו ויבא תא ףסוי לכלכש לארשי תחפשמ לארשי ןבא העור

 יישר םימכח יתפש
 סמל וניע סוס .עשכ ףסוי למ5 .וומסקיו לסכו ףסוו = ןסו6 ס:קמס יסקו 'למ סונח ולעב 6רקד 6פיסכ ביפכדמ 1
 ספוסכל וקמוק ככלפו סינפל 65י יפסב ויגיע ןסי 6מם = דוקי ויחס לפ קוד ל'5ד ם/ : סנסנ ומע קו)ח) ןייופכס
 ןיע ילע ףסוי ךמלע קלדגס סוס ןכ ווכ6 וכלכש סוסו יפקד 1ו"6 כיככ כ"'מסו ס)הת כרמל ןופד ןככמוו .ןככו ל'כוסד-

 ילע הדעצ תונב :סלודגל םיכז  ךכיפל וסע לט
 ךכנטכ ףסו . ערס ןיע ועלזכ טולכי 6לם ןוכעכ וסוכרד דועו . סילנמ לע ךס655 ךכ לכפס₪ .  רוש
 וסוללפיו . 1יפ5 ב וסוללמוו , וברו והררמיו (גכ) : ססכ ספלומ ערס ןיע ןיפכ סינדכ סכרכ סילפלו ספנמ
 ןופל .סוס .ןועיס ןיסו :כיכ .ימכ6 ויס ול וקענ .-וברו : ססייס .ס5 וכלמיו '5 ולסלל ם וקפסו רפיסופ

 ו סיס ןכ פוקס סולק פייככ 5 5 ףסו 'וגו וככ לט6 סכוכמ ימ סמס ומכ וכו דקניל ול סיס כ'6ם ולעפ >
 ומכוס ןופל פוסט סעמ ומכ ןכו ומסוס 5 סוסט (כ סימכו) סיטס ומט ופכ ולעופ ןוטל 556 וניסו דקגסל |

 סמפטמ  וממוכסנ סמ5ע 6 - סיממוקמ סוס ססילסמ וככ ומכ ומק 'ל\ סילק6 י'ע ומטוסו ומכוס ' ןוטפלט 6
 סנושפ . םיצח ילעב : יסומקנ\ םולקנוס סנלפ ןכו . ומדנ ופכ ייפ ינטוי ומוד ןכו ביל יסנ6 וסעכ
 ןתיאב :בשתו (דכ) :סלפנ ופע קופסל סיולכ ויסמ ןסומ סנסמס יספו ןוטל לסוגלפ ילמ .ופוגכסו ןמכ
 כסז ל ולי לע סעכס קניפנ סיס צ .וידי יערז וזפיו : וקוס ופעק . קווסכ סנפיסו . ותשק
 לסלשי לע ןלקט לסלי ןכ6 .סעוכ םויס) סלע ספמו כקעי כיב6 טוסט ס"כקס ידומ 13 ססיס םסז זפומ

 ט'ע שוריפ טיע שוריפ

 . = .ןָבאָה השוו רַעָר טיִמ לייט אוצ םיִא יִמ יּוָר .טייקְנייש ןייז ןעַ ןֶלאָנ איז יִרְּב םִורְצִמ דֶנאַל
 ןייז נוא ותשק ןתיִאְּב גשתו (רכ) : טְסאַהְג םיִא ףוא | אייָז נוא יחורדמנ (גכ) : ןקוק אוצ ןגעו) ןופ רַעְרָא
 גוא יפו טצעזב קראטש ָךיָז טאָה טייקְראָטְש  יגירָנ ביו ןייז נוא רַפיִטוּפ טרעֶמיִּבִג םיִא ןָּבאָה
 עניי ןופ םּורָא אי יידי יורו טיג ןֶראוָ ןָנעָז יהי סרָנירק ןראוְָנ יא ןנעָז רֶדיִרְּב עָנייַז נוא
 ןֶּבַעְגְנ טאָה העְרּפ סאו ןעָמ טניִמ םאָר דָנַעָה ןַעָנאַמ איר למ טָסאַהְג םיִא ףוא ןְּבאָה אווז נוא
 ל גוא דְנאַה ןייז ףוא דֶלאָג םיִנ ןופ ליִרְגניִפ סאָר  רַעָרֶא לייפַא איוו וזַא זיִא ןושְל רָעיַז סאו טיפ

 ןופ רָנעָה איר ןופ דפ ןעְְנ יא ּויָא ץֶלַא סאַר נעו סאו רַעְַיִרְּב איר ָמולְּב סרי וע פי
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 יד בקע יד אפית לא
 ינו ֶהְבא זַּרְמיִמְב< =
 : לארי - אקו

 ְךעסְב יִהָי ףּובָאְד

 ו" - 0 6. וא

 סולקנא

 סדק ןמ ּהָל וה אָד

 אָחְלֶא | רַמיִמ

 ְךְנְרֶכיַו  יצש תג
 אֶל ןתחנה כרב
 ןַכְרְּב אָלְעַלִמ אָיִמָשִד
 אערא יקמעממ ןרדגנ

 לעמ םימש תֶכַרּב כרבי
 / תֶכְרְּב תחת תָצָבִר םוהת
 -לע ורְבּנְיִבָא תֶכְרַב י :םָר
 םלוע תעְבּגתֶוְּת דעירוה תב

 רש

 ל א

 59 סר יחיו ממ תישארב

 .ֶרָשִיְוָבַאהעְרםשמ בקעי ריבא
 ידש תֶאְו ךרזעיו יבא לֶאְמ כ

 כרב
 םיִדָש

 ליחת

 יליד \ אְְָרִּב לע ןַפְסותַי ףוכְטד אָהְְּרַּב וכ : ודו ףוכעְד אְָּכְרּכ ער
 אָמְלְע ןַמְּב אָיְבְרְבַר ןֶהָל ּודימחד יִתָהָבַא ּוכיִרּב

 םירוטה לעב
 לטמ סימטס לטפ לטמ סיפמש | תוככ3 "סמכ 'נ . לטמ (סב)-
 סימע ןיד5 .יכ 'יפ . זפע ןידכ ןכ6ס 561 לפמ סימשכ 26 סרק

 סכוכי תת טוכמל ןכ6ס 361 רטפו לט פונמ) סימטס 96 690 <
 ימכ ךדי6ו ןשכ 'ספכ 'ג . םככומ : סימט ןידי סכ יכ דיסכדכ
 קלפכ ןגיכמ6ד נייס , םלכוכ סלסו םקת שכול סוסתמו ףסוי
 סלוע סייפט ןישט ספלטמלמ םדלויט ספיט ְך9 ןי6 סוינעתד ג
 תלכו סלסו סמ פלכול סוספעו ונייס| סוספס ןמ סטמלמ-
 ןק סלומסמ ןכיעמט65 . לכול סוסהמ תלכוכ ם52וכ ףימ*
 . לטפ וקיליט סימטס סס . סידט תוכככ : סמומיטכ ליימש סיע

 ישר
 ךל פוס ף5 םולקנולו , םוכלמ "5 ס2סכס ןכ6 'ל
 לט5 סומולסס סיקוסיננ ןוסכ פכקו .ככתו . ופנלס
 סוס ספסות 6000 פיוכוס .סייקד לע סס) סלק
 סיננסוכ ספקוסכ יוטו סרקמכס יכבכ "למ 69\

 ןיוהי

 םיבשר שוריפ =
 ' לאמ (הכ) : םנכה יהתו . םקיר לש ם'מו . ןורועו ןוענש לש
 . םוהת תוכרב : ךרזעי אוהו . הז לכ ךל אב . ךיבא
 אלש * םידש תוכרב : ץראה תא הקשמו הלוע םוהתהש
 + בלח רפוחמ םידליה ותומי אלו םיקומצ םידשה והי
 ןייגעלו םירבועה ותומי אל םחרה ךותב ףאו . םחרו
 ולדגישכ 'יפאו ליכשמ םחר םהל ןת ערפמל ביתכ הללקה
 ךיבא תוכרב (וכ) : וז ףא וז אלו . םיקומצ םידשה ויהי
 ה"בקה ינכריבש בקעי ךיבא תוכרב . ירוה תוכרב לע ורבג
 םירה תוכרב לע ורבג "וגו וילע בצנ 'ה הנהו ביתכדכ

 םימכח יתפש
 : 5רקס לע ףיסוס סוגלפסט לכ ע : וקטלו לפיטופל סג
 סגכקל ל"נפו ןינכו 55 ןכ6 לע סגכפמ סונלקס "כ -פ
 % סדק םלמ 5וס ךלוס ל'כ 'צ : ןגו 25 ןוקיכטונ  ס'זעו

 סטקל ו ספוק ס'נקס לכ וגסולכ ליכטכ וקסוככ כספו יככעס לע סונכתס ןוסל ךכו ופטק .ןסיקכ לע סוגלפ =
 קו 26 ןוקיכפנ 5 . לארשי ןבא : זפ ןופל וידי יעוכז .וזפיו ךכל .יסועכד לע כסד סמלסי ןככ םטבמלו
 סוס ס'נקס סעו . ידש תאו : ךלועי לוסו 1 ךל ספיס . ךיבא לאמ (סכ) :וינכו כקעי ם/ ןינ3ו ןסכ6
 וקלכפי רמולכ , סמסדו סכסד פפכרכ . םחרו םידש תכרב : ךכלכי לוסו ךתנוה6 יככד> סעמש סלטכ ךנל
 ופסל ןסלפ סמכ פס ולכעו 6 סוכקנסו ןויכסל סיוללס ספיפ ןיטיכזמ סילכזס ויקי סודלויסו סידילופס
 יקדקסיס | ןנימגכסמ סכיי סלי . םידש : ןסוככנוע
 ךיבא תוכרב (וכ)
 יק סוכלכספ יפ .םלוע תעבנ תואת
 , ט'ע שוריפ |

 טאָג רעָקְראַטָש רֶר נקש. ריִכִא זיא רע

 דע ולכנ

 םאוו טאָנ
 א ןָסיַהְנ וזַא טאָנ טאָה סאָר רָמולְּב בֶקַעָי ןופ
 רע טאָה טְראָר ןופ ספ תּוכְלַמַא ןֶרעָ לאָז רש
 לארי מט ריש ןייַא תי ןייז לא רע עונג כז
 נוא (הכ) : בקעי ןופ רֶדְניִק איר טיִמ רַטאָּפ םִעָד
 ןופ טאָג םַעָר ּדיִבַא לצפ ןעְג ץֶלא ריד זיא םאָר
 ידש תא ָפְלַעָה ריד לאָז רע גוא ָךִֶו רָמאפ ןייד.

 ןייד ןעְוְ יא טאָנ ןעְניִטְכַעָמְלַא םעָר טיִמ נוא =

 : ןקכ סכט עכזוסמ ש'ע צ ןסכ סיד ףס ידקסי
 דע : יכוס סל ךכוכט פוכלכס לע וכלסו ולכג ס'כקס יטכככט פוקלכס .'וגו ןרבנ

 סילנמ ילכ ספוכפ סכלכ יל ןסנט סלוע סועכנ ילוכג ףוס
 ט'ע שוריפ

 ןָבּוא ןופ לָמִיַה םעְ ןופ הָכְרְב יִ לע סמ תוכ
 איר תת ָצְביד דָנּורְג ןופ תוכְרָּב איִר םהְּמ תי
 תוכְרָּב יִד טִָרְו פיש תוכרּג ןָמְנּוא ןופ טְרָעוה אָר

 ןלאָו סע רֶמולְּכ רַעָטּומ :נוא רַעָטאָּפ םַעָר ןופ
 ןיינ רו ןלאָ) איז םיִרָכְנ איר ןרעע טָשֶטְנעַּבִ
 תובקנ איִד גּוא ןויִרָהְל יּואְָר זיִא סאו הָּפיִטַא
 תוכְרּב איר יט תוכרכ וכ) + ןייז לוּפַמ טיִנ ןֶלאָז
 כג רַעָטאָפ ץיד ךיס טשְנָּבִנ טאָה טאָנ םאָוְו
 .תּוכרב יִ ףזא ירה תוכרכ לע טקְראמָשנ ףיז ּכאָה
 .קִחְצַי ראפ ןיימ זיא סאְר סְרעְנאְרִמ עָנייִמ ןופ



 יהיו םמ תישארב 0

 . דג סיתנז פי סטופ : ןיפינכ . טק פנפ דקזק ו אה ףֶרְסי בז ןימנּב "י* פ :ויחֶא רי רקדקלו פַסו שארל ןייהת

 " עבו אָנְכְר אנהכ ןיבְרֶכ ןוה י אנפו יָפּצִּב אָשְִק יב הנס
 םיבשר שוריפ

 אלבו הבומ הלחנ רגו המדקו המי תצרפו םש ביתכדכ
 תועבג ףוס דע , תואת דע : םלוע ירה לכמ הלועה םירצמ
 השמ תכונו . תמח אבל ואתה , םתיואתהו ןושל םלוע
 םלוע תועבג לש לפכ ןושל ירוה יכ . הז קוספ לע ןיחיכוט
 . םלוע תועבג דנממו" םדק יררה שארמו םש ביתכד
 לע ךלמ . ויחא ריונ :  ףסוי שארל הנייהת תוכרב ןתואו

 םימכה יתפש
 5 ך : 25 93 ימוס קלמ ךויש ךלוס "3: ספל ק

 ומכ 6וסס תקעו ומכ סומוקמ סמככ ןופלקתמ י"ד ן'ווזד
 טוכיפ סכוע תועכג סופפ דע קוספס 'יפ ןכ| ש : פק
 ךריכט םוכככס לע סיכוט רמופכ ןככג 536 ינכרבס פוכרב
 ו'כר םרפמו סלוע יפודג ודממ ולפ סוכככסט יפל יכוס 6
 סוגלסס יפ) ל"קז ך : ית65מ 'וכו ומ6 ןקדמסט ודממ ימ
 ךוכ6 תוכלכ סנסתכ כותכש סמ כ"5 סדממ 5 תופס םכפמד
 לקוי ולכג | ס'כקס +9 ןקנט ולס קוקרבס וטוכופס "וגו ורכג
 סוגלפס | יפל כ"ס ליע) י"טכופדכ יפוכמ ₪6 ךכוכס סוכרכמ
 פ"זעו ספוע פועכג סולה דע ןולס6 כותכש סמ כסוימ ך6וס
 סקככ לע קופת ופק סוגרקס יס) )"כ 'וכו ומ6 ןתדמסמ
 5 סקוקזסו םוכככ ןתו6) סדממ ליסש כקעו לט ןמח םוסש
 תודוטמס וטע ידגכ כקעו 5 ספינלס ןכנו ןלכק) בקשו
 כ5] סע קכד ונופ ףרטיו א : תוכלכס כקעו לכת 3
 5וס 561 ןומונכ ל'רו ןמונכ 'ע בט  ףרוט 535 רוט 301 לככ

 יופיו ומכ ..ןידי יערז וזפיו : ןמכ סכוי עלוסט ם"ע תסק ופלוקו וינוד6 סטלכ וכלי תפיככ לט ופסק
 םולקנולו =. (0-ףד) .סטוסכ ספופדכ 'וכו ויכ6 לס וטקויד םומד ול סקסכממ . בקעי ךיבא ידימ :ר

 |. םולקנוא

 אָשיִרְל ןילא לָּכ ןח
 .אָשיִרְכאָרְבַנְּו ףסויד =

 .ןיִמָינְב זכ + יהוחאד

 - .אָחְנְבְשיִרָשִת הערב
 זנ

 רקבב

 אשמר

  'ךלט היהש לואש לע . ףרטי באז ןימינב (זכ) : ויחא
 "' :בתכו תומואה לכב ויתוביבס לכב םשפש אבנתנ ןושאר
 :םגו תומואה לכב לבחש . עישרי הנפי רשא לכב םש
 , לע ורבג רשא םיקידצה הדוהי יכלמ םע היה  ןימינב
 :ברעלו : והיקזחיבו טפשוהיבו אסאב ביתכדכ תומיאה

 . םרדשי תוברע באז . באז לש וגהנמ ןכש . ללש קלהי

 | יישר

 :סמדקו סמי ם5רפ\ רמסנט סלועס םונק 'ד דע סעגמ
 :ססככ65 .  קספילו וכיכ6 ססלכס) כמ5 6ל5 ספ "וגו
 ןכלס לכ ₪5 יכ וגו סנופ5 סללו ךיניע 0 ל"ס
 ןלס = ₪6 וספלס 6לו סנס | ךל סלול קק6 רכס
 ק5 ןמל ךעכולו ךל יכ ול למל קסניפ .. דכלכ ל6כשי
 "למסש וסז וגו סעוכפס ת6 יסומיקסו 60 םוגכסס לכ
 = סל ךיכס כקעי סלסנ ךיפלכססו (חנ סיעכי) סיעטי
 = רלכמ ךכ ן'לומע6 . תואת : ססככס .םלסנ למס
 "יעפב ינוכוסט ןויכס 5 . ירוה :קולס ןכ סקנמ
 ₪ יל . תואת דע ,:(ג כויפ) לכג סלוס ומכ כ ימס
 סמדק לוכנ) סכל ספיולססו (דל רכדמכ) ומכ פונק
 +: ףסוי 5525 סלוכ .ןייהת : סמק לוכ> וסקס (ס סט)
 -רכזגיו ומכ ויספמ לדכנע יסוסקד ספיכפ . ויחא ריזנ
 :ןקיפכ כפקו ד"כו . כוס6 וכוומ , ל6לפי יככ  יטדקמ

 ה

 +9 יעלה יד

 ו -

 ז

 = וקקיקוסו ומס ת ופדמסט (סוכככס ססו) ןלפ יקטמ ') סלוע סועכגו ש סדפקו סוסק % סלוע םולס סגלק
 = .סיטפופ) ןינפטס סויסל ןידיסע ויסוק לע לכנ א ףכפי לפס כ0ז וס . ףךטי באז ןימינב (זכ) : סנכקפ
 = :לוססו (די ס"ם) רמסכט ביבס ויביופכ .ספוכ סיסמ לוסמ לע כנו סעכגב סגלפב וססס םיח סכל ססכטסו (סכ

 לש םוינ ןופ . דע לכאי רקבב : עופרי סנפי למס לככו "וגו סודלכו כסומכ .סקליו סכונמה דכ3 <>
 ספדע סנכוקמש <

 מ'ע שוריפ
 ןָנעְז תּוכְרַּב יִנייִמ םּוראוו םֶהָרְבַא עָדִיַז ןיימ וא
 טלעוו רד ןופ סש ָךיוַה יִד תג קע וב תות ד

 טייִטָש סע או וזַא רּועיָש ןֶא ראָג טסה סאב

 ףוא ןקראטש ּךיִר טְסַעוְו וד ('וגו הָמְרַקְו המי תעְְפּ)
 טז ןופצ נּוא םורֶד וא חַרַּמ נוא טייז ברעַמ
 טאָה םֶהָרְבַא אּוצ רַעָּבָא לּובְג ןֶא ראָנ זיִא םאָר
 והָננֶּתֶא ףל הֶאור הָפַפ ראלב תאי טנא רע
 לַעְוו טסָהַעָו אוד סאו דֶנאַל ַעניִואְד סאָד ןעְר
 ג טינ ןיימ םיִא טאָה רע וא ןָּבעָנ ריד א |
 טָיאְזְג רע טאָה קֶחַצִי וצ נּוא לֶאְרְשָי ץֶרֶא ראָנ |

 נוא ריד וצ ןַעְד (לֶאָה תּוצראָה לָּכ תֶא ןתֶא ףֶטָרְלּ דל יִּכ

 עניזאד איר ןְּבעָג ךיִא לע רעְרְניִק עָנייַד אוצ =
 ףיִמ טאָר טאָג ףאוו תוכְרַּב איִד הת רעדנעל ;

 < רמו וס לוספ לעו לל5 דע .קלוק 15 (גל טועי) םיככט ןוכלכ סעוד 19 עי דועו |
 |. שע שוריפ

 -= "ןופ פאק םער ףוא ףסיי שאל ןייז ןלאָו טשֶנָּבנ
 = -םאּוו ןיקַא נּוא ֶלאַָה םעְד ףוא נוא דֶטְדקלי ףַסי
 . :רֶָריִרְּב עָנייז ןופ רייִשָג פָא ייִחָא רי ןַעְווָנ זיִא רע
 < .דזַא ףרש כא ןייז טעו זיסגב זכ) : ףַסוי זיִא סאְר
 < .. ףאש איר טקוצ ראפ רע סאו ףלאָט ןייַא איוו
 = -רעְד ףוא טְנאָזְג תואיִבְנ טאָה רע טּבייִרְש יישר

 = ץןֶּבאָה לַאְרְשַי איִד וא הָעָבְְּב שָנלִּפ ןופ טייצ
 - .טרדנוח פקעו ראָנןִמְָנְּב טָכַש םעָר תָנְרהְגסוא
 = לא ייז ןראוושנ לַאְרְשי איד ןּבאָה ןביִלְּבִג נע
 אי ןּבאָה ףאָנ רָר גוא ןִּבעְנ טיִנ רבי ןייק אייז
 | .תּונְּב איד דא ןסייִהְג אייז ןִּאָה טאַהְנ הָטְִ
 - .רעְד'נוא רָנְְַעְג ןייונ איר ןי ןיינ ןלאָז לארשי
 = יונ ןייא רֶביִלְטיִא ןפאח יז ןֶלאְז ןיִמיִנָּב טֶבְש
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 .סולקנוא

 בב ןגפל ןח אשמב
 לי 7". ראְשמ ןוהקלוח רַתומ

 לש ןלא לב חכ : אשל
 ןירת לֶאְרְשיִ אמש
 ןוהֶל ליִלְַּד ָדְו סע
 ןוהַי ףִרָבּו ןוחובא
 ְךֶרָּב ִּתְבְרְבְביּד רב
 דקפו טכ : ןוהתי

 אָנִ ןוהל רמו ןוהת
 ּורָבְק יִמעָל שנְבִתִ
 יִתָהְבְא תש יש

 אתרעמב

 םירוטה לעב
 . לע קלסי ככפנו (זכ) : :פוכיפ םדלזמש ןכפס סיס . סמל
 ירוככ ןוגכ ןסומש למ6ט תוכיתס קכמתס . םוככלקס ססו 'יגצ
 סנוע 35 ן> .ס)י6 סנמש דודג .ןידי כומס ףוסכ תל 6

 זג

% - 

 יחיו םמ תישארב

 קלחי ברעלו דע לכאי ר
 521 אסר

 לֶאְרְשי יטְבש הֶלֶאלָּכ יי :ל
 .םָהְל רָבדדדרֶשִא תאזורשעםינש
 רשא שיא םֶתוא ךְרבִיַו םֶהיִבִא
 - םֶתּואוציויי :םתא רב ותָכְרבְּ
 וב ימעזלַא ףַסֶאְנ ינָא םֶהְלִא רמי

 הָדעָמהלֶא יִתְבאילֶא יתא ּורְבק
 א

 םיבשר שוריפ
 "ריתעה , ותכרבכ רשא (חכ) : רקבל ומרג אל ברע יבאזכ
 : םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא הלעמל רוטאש ומכ אבל

 ךלפ לקע | סיסי דכופ | ןודיל ככסמ 36כשיכ סלע ןוגכ םוכככס כט = םונוכסלס תויפוסו סמסס תופי ןטמכ ס"סט ןוכסמ)
 ןונ 'ס למס סכ למפגש וס סנכלס תופי ןינמכ ד"נש סלוע פלט ויס6 לפש

 ינפלמ ס360 סיקסס וטועי 06 'וגו סיפיס לכ .ינפכ יוג פויסמ ותכשי 36כשי עכז סג 'ס ס6כ
 סני) לו63 סיככוכו סלי פוקס ספוי לו65 טמש

 ןוטלכ וכו פפווכ = סייס . ססיכ6 סס) לכד כש5 ₪58 (סכ) :.וקנמכ  לוכק .6וסמ יפ ןד דג סידקס סשפ ססודלופ < לדסל דג ןד סידקס כקעי .
 יישר =
 :לסכשי לע ןפמיכזו (ןססיכפ ס'ס) ןלקוכ קלסהכ דמעמ
 לסרפי לט ןטטפ עקפפטמ ף5 .ללש קלהי ברעלו
 וכדכמ | . ללש קלחי : לככל  סלגימ רנגדכוננ י"פ
 סנס למסנט ןמס ללמ םס וקלסי ןימינכמ ססמ לססהו
 סינסכס ללטלע סנלק סולקנופו . כסמל יפקנ ןמס סיב
 םהיבא םהל רבד רשא תאזו : טדקמס יטדקכ
 ןכטנק 055 סכלכ סלט סספ עי סו .םתוא ךרביו
 ככד .לטת .תסזמ וטוליפ ךכ 0

 םימכח יתפש
 :םסוכ6 סס) רכד רפ5 פפווד 5כק 169 יפו (ן"כספ) ב :'וכו
 ןכט רעקט ספמ רוסו יכמג) ןיככד לע סתונ כקעיד 5'ס
 *וכו 2 ת6ָּוו כפול ךללוס ךככ עמטמכ סעוכ ססו5 ךקכיו
 כומס 636 וסקוסכ דמוע 6סי ןינעכ כמ65 סמס עודוסל
 רניעכ סופת סגו שכדמ סוסכ סו יתסנמ 5 2 : 'וכו\ סללו
 סללכט סוסמ 16 יו)ו ןועמפ ןכופר) ךכיכס סז וניטמ ןכוס
 : ךככוו "6 סתוס ךכיכמ ונדמ) סו 550 תחל סכרככ סנוכ

 עמק יפו ןוטמפ ןכולב) ךככ 65 לוכי . ןונעב למפנפ סמ ב ססיכפ .ססל
 -, םתא ךרב : דחפו דספ לכ לע 03 סדיפעס סכככ . ותכרבכ רשא שיא :עפסמב ספוק ג ססופ ךלכיו
 סיס 036 למול ןכ סיס ל
 ילקפננו 20[ למ וקפיעמ

 טיע שוריפ |
 רע טאָה סאָד איר םֶניִנְראָמ םעָר ןיִא 9%
 וא רע סאָוו ךֶַמַה לּואָש ףוא טְנאָזְג תואיִבְ
 רעל לַאְרְשָי איר ןופ ָּלְכ רעָטָשְרִע רַד ןעָטְנ
 טֶכאַנ רַעְד ףוא נוא יי בור קאז ןֶסע רֶע טַעָ
 יִ ןופ ןוז איר וא עָשְּב ּוליִפַא ןעָמ טנייִמ סאָר
 ןיז ןילַעַמ איי רָמלְּכ ןיינ רַעָטְנוא טעו לַאְרְשְ
 קאָז טיִכ ןלייִט וצ יז רע טעו לש קל תּולג א
 פאו רתְסֶא יִכ יִכְְרְכ ןעָמ טְניִס םאָר בח
 אוצ יו ןלעו ןיִמינְּב טָבְש ןופ ןעָטְג ףוא ןנמ
 איד הלא לכ (תכו : ןָמָה ןופ בור קאָז סאד ןָליַט
 א רָש םִנש לר יש ןעוַונ ןנעְז על עָניזאְ
+ 
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 םלוכג סדוסיל ןסנפ יפל סוס ךלכ ל"ס סמ ופופ ךככ ופכלככ רשס
 ב ספיסס םיט ןתזפג סוקמ 95 סוספנס ןיסינכמפ ספ לע . ימע לא םאנ (פכ) : ספופ ךלכ ל" םוקככס לככ סלוכ ןנלכ 598  לוכו לוס לם וסולק

 56. ופפסלו .(ב סיככד) . ספיכס ססו5 ףספמ םיפ ןיסו (עי סיפפוט)

 : ןיפינכלו .יכס

 ןונכ ססנכס % פיסס ילכע
 ₪6 סכפססכ (גכ לֶקוו) ךקיכ ךופ

 - ט'ע שוריפ
 םִאָר נוא חאְמ לֶאְרְשָי איר ןופ םיִטְבָש ףֶלעְוְצ
 -תיִבַא הל ג רע ןָנאָטשְנ זיא ןֶבוא סאו עָניזאְ
 .בוא סא רי טַעְרְנ איז וצ טה רָמאָפ רֶעייַז סו
 יל ותככל ר/\ שיא טשַמְנעְבְ ייז טאָה רע
 :ףוא טעְנ סאָט אנ הָכְב ןייז אנ טֶשְטְנָס
 :+ טָשטְנעְּבִג איז רע מאה סמי דרג ןעָמּוק םיִא
 -דָמאַ ןָטאָּבְג אייז טאָה רָע :נּוא מא צג טכ)
 :ףוַא ימע לֶא ףסאנ ינַא איז רצ טְנאָזג מָה בוא םֶחי
 "יא רָמולְּכ קאפ ןיימ וצ ןרְעו ןאָסנ ןייא לע
 :ּופְלאָז ריִא נא יפונא ל יתיא ורק ןֶּבְראַטש לַעְו
 :הש הריסה 5 ןֶרַעָמְלָע עָנמ ןּבַענ ןּבאָרְנאּב יס



 יי

 | , יחו טמ תישארב -

 7 7% : .ימחֶה .ןורפע הָרָשְּב רָשא
 = הלַפְכְמִהההשב רשא הרעמּב

 ו ןעְנָּכ ץֶרָאְּב אָרְמִמ יִנָפיַלעְרֶשֶא
 תי םָחָרְבִא ןבז יד | הָרשהההתַא םה רְרָבַא הנ רשא

 ." אָרּובְק תמש : : רָבְקְתְַחַאל יתחה ןרפע תאמ הָאָתַח ןרפע ןמ אלקח
 ָ ּורָכַ ממ אל תאו םהְרְבָאד"תַא ורבמה מש אל
 זינק שפ יא ןכחצי"תַאּורְבִק המַש תשא הרש
 יִרָבק מ ּהָתַתֶא אי מ הא יתרכק המשו ותשא הקבר תָאְ
 ענ בל : אל תה הדשה הקמ בל : האלזדתַא
 | 7 אח ; תחייִנֶּב תֶאַמ ובירשא הרעמהו

 יִנב ןמ

 דל בקעייציש] ל סאו ויִנָבְדִתַא תוצל : בקעי לכיו*
 ו הא דלֶא ףסאיו עונו הטמהילא וילנה

 | שינכתאו וימע
 םיבשר שוריפ

 ןוכרב םעמ םתוא ףסוי אצויו . הטמה לע בשיוביתכדכ : ינרבוקלמ רערעל ולכוי אלו , רבק תמחאל (ל)
 העיוג תע דע חכ וב ה"בה ןתנש בקעי לש ותקזח חכ דיגהל בשוי היה התע דע יכ ותטמב ןסינכה . וילגר ףוסאיו (גל)

 + י"'שר םימכח יתפש

 וכפספב .סימטגה ינפמ םיכל סססנכס . ןכסס סלוכס = כו סילפורס וקו וטנה 5201 סטקמ פכמגכ 'ך :5*2 ספו6--
 ו! סיס ףס סקימכ סלומסס ספיסס לכו . סכיפעמ םס = 5% לי ןטנכ ןרפכ וסורכקו סירפממ וסולטנט :ךומסכ יפפ =

 ןפאיו ג : יסוכ6 סע . יתבא לא : ססנכס | ולמלכ דועו ספיפ לעג . סיס 59 ונייס ססומ סעט סעט-

 ינפק) .ספ 'ד ל ונינ6 כקעי ל"זכ וכמסו וכ סכמסנ 5 ססימו . ףסאיו עוניו : וטנכ סיכס . ןילנר-
 טיע שוריפ טיע שוריפ

 ָאל ֶּבאָרְגַּב ךיִא באָה טֶראְד נא + הֶאְל תֶא יִּפְנק  איִז סאו הֶלָּפְכַמַה תרָעָמ רֶד ןיא יִפָמַה ןורפָע הָדָּב

 | ב (בל) : ןֶּבאְרְנאַּב טראָר ףוא ךיִמ ריִא טֶלאָז הָדָמּב ל יתְתה ןורפע :ןופ דֶלַעָּפ םעְד ןיא זיא
 וא וב רָשֶא הָרעִמַהְ רֶלַעָּפ סא הֶדָשַה גְנופוק סאְר תַרָעָמ רַעְד ןיִא אַרְמִמ יִנּ לע רָשֶא .הָלָפְכַמַה הָדְשְּ רֶשָא.

 הְרְבַא סע טאָה ןנירד זיִא סאוו הֶרַעַמ איר אָרְמַמ ןנעק דֶלַעָפ םעְד ןיִא זיא סאו הָלָפְכַמַה
 מ גל :תַח ןופ רֶדניק יִד ןופ חח נָּב תֶאַמ פג תֶא םָהָרְבַא הנה רָשֶא ןעַנָּ דָנאל .םעד ןא ןעְְּ ץֶראצ
 בג וצי א תווצלדנעַל ראפ בקע טאַה :קמ  םו) הרע רד יא רבת דע וסע אהד =

 ירא טָה רַע גוא הָטִמה ל ויל ףוסאיו רדניק עָנייז .ןּופ רלעָפ םעָד טיִמ טפקְג איז טאָה םֶהָרְבַא
 א רע נוא נג ןיירא טעּב ןיִא ספ עי ןמּונג תּורָבְקַה תיִּב ןיימ ןופ ברא ןייַא וצ יּתַחַה ןורפע
 אוג ןאָמְג ןייא זיא בוא ייִסצ לֶא ףסאו ןננאנ ראפ ןעָמ טאָה טֶראָר סֶהְרְכַ תא ורִָ.הֶמֶש ואלו + ןעְו
 יימש סאוָו ראָּפ טּבייִרְש ישר . קלאָפ ןיז וצ = בייוו ןייז בוא וא הָרְש תאו םתְרְבא צ ןֶּבאָרְגאּב

 ענו ןַּבאָה הָתיִמ ןושֶל ןייק םיִא איב טיִנ ןֶּבאָרְנַּב ןעָמ טאָה טראד קח 1 ה
 7 ינו ּניִבָא בקע טְאַָג םיִמָבִמ ה הָקְבְר ביי ןייז וא וש הופ קס

0 4 
 ו ג :

4 / 



 סולקנוא | 3

 : הָמַעְל  שיִנְבְתַאְ
 יִפַא לע. ףַסּי לַּפְו א
 יהולע אָכְבּו .יִהּובָא
 ריקפו ב : ּהָל קָשע
 תָי יַהודבע תֶי ףספ
 תָ טָנְתַמְל אָתְּפ -
 אָתְוְסַא ּוטְנֶחְ יִהּובָא
 וילט ב1 לֶאְרְשי 1
 יִרָא ןימז ןיעברא 2
 אח ימי ּומיִלָש ןִ

 ויבא תא

 יאָרְצִמ ּהָתי וב
 ורבעוד : ןימוו ןיעְבְט
 לּלַמְ ּהתיִכְב מ
 העְרּפ תיִּב םע ףסו
 ןעְּכ םַא | רמש
 מחר תיִחְבַָ

 םירוטה לעב
 ןזמפ5  סינקזמ סח סכככס 68 סללו סשמ ספ
 סומו ושלמיו :סוי .סיפככ6 1 ו6למיו 'סמכ 'כ 6 |

 יישר
 סימסכ סקקלפ ןינע .ויבא תֶא טנתל (כ) :
 דע וקפינס יפו 9 ומטסס . ול ואלמיו : /
 מו ותוא וכביו : סוי 0 ל ולמפ"ו
 סכלכ ססל ססנפ יפל ך סוככל סיסלעו סטינמל סיעבב

 יוליססמ 5ל סמכס ןינטמ 5וס יו)ומס סו

 טיע שוריפ

 ןֶּבְראָמְשְג זיא רע זַא .טְניִמְנ טאָה ןעָמ רא
 ףוא ןלאָפִג זיא ףסוי .גוא יי יִנפ ל ףסיי לופז (ע
 טְניִוְנ טאָה רֶע נוא ייל ג םיִנָּפ סְרעָטאָפ ץ
 וצי (ב) : טֶשּוקָנ םיִא טאָה נּוא ל קש םיִא רָּבי
 עניי טֶפאָשְנ ףַסוי טאָה םיִאְּפּורַה תַא ויָדָבַע הא ףס

 ןלאְ ווז זָא ויִבָא תֶא ונחל םיִרּוטקאָד איִד טְכַעְנ
 ןֶּבאָה לֶאְרְשַי תא םיִאְפּורָה ּוטְנַחיַ רַָמאָפ ןייז | ןסעמ עָמְלא

 ואלממנ (ג) : בקָעָי וצ טֶסעָמְלאַפְ םירוטקאד ג
 גיִצְרְעָפ טֶליִּפ ראָפ ןְּבאָה אַז בוא םוי סי

 גיִצְרעַּפ טֶסַעָמְלאַפְ םיִא ןֶּבאָה איז רמו ,
 1זָא םּוראוָו סימונה ימי יל ןכ יכ לופ ראב

 סע ןער ןסעַמלאַפ ןופ עמ איר 7" רד א רץ

 528 בסר יחיו נ תישארב

 ויבָא ינפיילע ףסוי לפיו *נ :וימע
 פס וצו כ : : ולייקשיו וילע ךביו
 טנְחְל םיאְפְרה "תא וןידבעהתא

 תא םיאּפרה וניו

 םּוי םיִעָּבְרַא ולדואלמיו : :לארשי
 ותא וּכְביִויִמְנְחַה ימי ואלמי בי
 ימי ורבעיַו ד :םוי םיעבש םיִדצמ
 הערפ תיבדלֶא ףסוי בדיו ותיִבְב
 םֶכיִניעבְזִח יתאַצִמ אניםא רמאל

 : רמאל הערפ .יִנְאְּב אָנורְבּד 0
 יבא : רמי הָעְרָּפ פד .ןעְב .ּולילמ ןוכינונב +

 םי'בשר שוריפ
 תריוגמ הושריפ םהנמו וניינע יפל ונורתפ . פונחל (ב) :

 יצרא תא הינט ינאש גאדי לא . הבושאו (ח) : היגפ הפנח

 םימכח יתפש
 לע קר יונפ ןוכ םנפ 5 יכ פ'לכ ה : וכו סילכד סמ
 שימו 'ונכ 6055 ךימי רפסמ ת6 ומכ סקס כומקס רפסמ
 יפו) .סיכולקס סופו רפול סדל) סימי  ופמוו מ סיכופקס
 סלקתפ כולק לפסמ סוס 55 ןסכו 6לקפכ סיככ ןקו ספדו)
 ימיט ונפמ וכעינס ימיול ומוגטס | למול .בכס ךכפוס .ךכל

 < עודוס) ו5למוו סוקפכ סעלטס פפו סוי 'מ ופנפט דע ולמל וסזו סוי 'מ תועוגה) רמולכ סס) סוכולמ סומו סס סטינמ
 וככיו כ"ס5ו סוי 'מ ו) .ופכמיו קרפפ 6לט יקופ6 ך :ס'פכס פוקיכס ךופס 5וסמ

 שע שוריפ |
 סיעָבְש סירס ותוא טכה גאמ גיִצְרעַפ ןֶרָעְודַג ףראד :

 אַ גיִצְּביִז טְנייונאַּב םירצמ איד םיִא ןֶּבאָק פז
 , ץוחא אנ גוא :וסעְמְלאַפ סער ןופ גַעָמ גיִצְרַעָפ
 זיא בקע וא לייו טֶּבייִרָש יישר , גאָט גיִסייִרְד
 טרעָהְג ףוא רָנְנוה רַעָר טאָס סירס ןייק ןמּוקנ
 טשַטְנעּבְג ויֶא סּולינ םַעָר ןופ רעָסאַו איד נא
 ירנמנ (ד) : טָנייונאַּב םיִא אייז ןֶּבאָה םּורד ןֶראונ
 ןופ געְט איִד ןֶנְנאְנַג קו ןנעָו סע גוא ּותיכב ימי
 ףסוי טאָה רמאל העְרפ תיִּב לֶא ףסוי רבו ןָנייונאַּב ןייז

 ןָנאְז וצ וא הוערפ ןופ רניִזג זוה םעָר וצ טעְרנ
 א ו ןנופג ּבאָה ךיא בוא טָכיִנּעְב ןח יִתאָצִמ אָנ סָא
 ןאפ ריא טע) מאל הפ עב אָנ בד ןָנוא עָרְעויַא



 יחיו נ תישארב 5%

 יִכנָא הנה רמאל יִנְעְיִּבְשהיִבְא

 ראב יתיִרְכ רָשֶא ירָבְקְּב תמ
 "הָלעא הפִעְו ינרבקת הָמַש ןענְּכ

 = סולקנוא

 שיק אָּבַא ה
 כ אנא אָב ל
 תינקת יד יב
 ₪ עבד אר

 סא כ
 ו רוק קפהתפ 18 וכו הלע הערפ מאיו י שש ו : = בּותיִאְ ₪ ראו ₪ : הָבּושש | יִבָאְַתֶא הָרְּבְקֶאְו אג
 לע ' : ךעיִּבְשה רשאכ יבא
 ותא לע ויִבָאְתֶא רּבַקְל ףסוי
 לֶכְו ותיב ינקז הערפ יִרְבעַהְּ
 ףסוי תב לכו" :םיִרְצִמדץְרָא ינז
 םנאצו םֶפַפ קרויִבָא תיִבּו ויַחֶאְ

 יקְד אָמְּכ .בָא
 ל" קל ו:ךש
 קּובָא תָי רָּבְקִמְל
 ןֶע לָּב מע ּוקיִלְסו

 כו הת יִבְס הערפ | +
 םירצמד אעְרַא בס
 ןסי תיִּב לכןה

 הּובָא .תיִבּו .יִהֶא
 . לכ . יל יס ס"ויסי 7 . ַפ ינעי י ,

 .והְנַו ןוהלפמ דוחל םרקכו 0%
 <. ןוהירותו םירוטה לעב

 'סמכ 'ג |. םמ .יממ6 (ס) : כ5וט דנוס סוי 'פ ףוס) זמכ .פדל)
 כקעי וכמ6ש פ"פ6 . ףסויכ ךדיפו סטמכ ךדילו כקפיל 0
 ןוטלפו 6וס סנ ופו6 למס שמ יכנ5 סשמ כמפט ןויל םפ 5

 םימכח יתפש
 דוככ סוטפ ל'5ו וככ ספל כ'55ד ז : סוי סיעכמ דוע ו
 ילכ [ך :ספכיטכ .סככיק דע ינולכ .לעופ וניפ וככס וכ ףסוי
 כ'5 סומק) קוו (ס'6כ) זם :ימכ5 '3 5וס רוגדו יככע ') לוס

 'קז לכו 'סמכ 'ג . יכקז לכו 0 : ףסוי סג כמ5 כקטי רמפס
 יפס יכקז לכו מפ 3263 כסכשי ינקו לכו ןכס6 סכיו סעכפ
 ומכטס 6% סכפש 59 וטכדש סו ספוכע סלנע יג 6יסס

 \ 5 "שר
 שא : ןוכככסמ  סולינ יפ ויסו כעמס .סלכפ ז ולגלל
 טיס סלכי יכ (סכ םומט) ופכ ופוטפכ .יל יתירכ
 ייפ . ימינק רסס ומכ ןומלס לע כםייסמ דוע וטכדמו

 פסט כסוו ףסכ לכ כקעי לטנמ ח-לונד יככ 'ל .וטלֶדמ דועו (5'כ) סכיכ סליכמל ןולוק ווס סיס יכלכל יתכלסטכ
 5 סל . ךעיבשה רשאכ (ו) : סכעפכ ךקלס ליכטכ סז לופ וטעל רמסו יככ .וסו5 סעעו ןכ) סוכמ
 .ופבטנמ ספוכס לע רוכטס .כ'ס רמסי סב סעוכסס לע רוכע רפול סרי לכ6 ךסיממ יפויס 65 סעוכטס ליב
 .ד) סמוס 'סמכ סםיסדכ וכ ריכמ ךכיס סססו ט 5% סיעכמ לע ףדוע רוכמ ינלמ ק'סל לע לג 65 כ

 שיע שוריפ
 וזַא םיִא טֶלאָז ריִא נּוא העְרַּפ אוצ ןנעוו טניס
 ףךיִמ טאָה רֶָמאָּפ ןייָמ רפאל יניב יִבָא (ה) : ןנאָז

 ןגנ מ יִכְנָא הנה טגאָזָנ וזַא ריִמ טאָה וא ןראוושַּב |

 וכ ץֶרָאְּב יל יִתיִרְּכָשָ ירק ןבְראַטָש לוו יא
 רֶבְ םעְ ןיַא ןַּאָרְנּב ףימ ּוטְסְלאָז יה המ
 ןענְּב רנאָל םעַר ןיִא טְפוקְג ריִמ ּבאָח יִא סאו
 ןייק ןייג ףוא ףיא לע + הלא דֶנוצַא נוא חַּתְ
 ןֶבאָרְַּב לע יא גוא יא ֶא הָרּקאְו ןעַנְּכ דְנאַל
 רָדיוו ףיִמ לעונ ףיַא גוא הנישא רָמאָפ ןייִס טראָד
 : טְנאָזנ העְרפ םאָר אייו ןָּבאָה ןרעְק סּוא קירצ
 רונקו הלע ףַסוי וצ טְנאָזְג הַעְרָפ טָה הפרפ רסאַמ (9

 רָעָפנ רעָטאָפ ןייד ּבאְרְנַּב גוא ףוא אייָב דא

 2 שיע שוריפ
 .עֶּבֶא ףיד ןראוושאְּב טאָה רע איוו וזַא ּדָעִנְשַה

 יִנ ךיד ךיִא טֶלאּוָו ןרעונָשּב טינ ףיד לא רע
 ןא ףסוי ויָא ויִבָא תֶא רוגקל ףסוי לתו () : טֶואָלְנ

 ג לכ ותא ולפיו רָמאַפ ןייז ןִּבאָרְנאּב וצ ןעַגְנאְנ
 ענב איר עַל ןנְנאַגְנ ףוא םיִא טיִמ ןנעָ יטרפ
 ג זוה ןייז ןופ עָטְצְלע אי יתיכ ינקו הערַפ ןופ
 ןאל םער ןופ עַמְצְלָע עַל נוא סב זר ינקו ללו
 ןיזַג זוה םאָר ראָנ נא ףפוי תיִּב לכו (ח) : םִיַרְצִמ
 1 נוא רֶריִרְּב עָנייַז וא ויִבָא תיִבּו ייִמש ףסוי ןופ

 עי ראָנ סבי פאו ספ קר דִניִזַג זוה סֶרָטאָפ
 שי גוא ףאָש עְרְיִז נוא רעדניק עֶניִלְק
 4 שָואְלִג רָּביַא איז ןּבאָה וש ץֶרּג גט רֶדְיִ

 יש
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 15 גסר = "חיו נ תישארב 6 סולקנוא |
 | לע . :ָשּ . ראב ובזע םֶרָהְבּו | - ו [=] , ּוקְבְש ה רות

 יהיו םישְרָפייסנ .בָכְדְְ"ַּנ ומע ףא הש ל
 -דע ואבו ' : :דֶאִמ דָבָּ הָנֶחַמַה ל

 האי אַתיִרְשַמ הוה

 ןריה רֶבעְּב לשֶא דַטָאַה 2 דע ותו י : אד
 דַבְכְו לדג דָּפְסַמ םשדדורפסיו רה ד
 ּודָפְסּו אָנדְריִדיאָרְבע

 תעבש לָבַא ויִבָאְ שעיו דאּכ קמו כנרשמ 5
 ינענְּכַה ץֶראָה בש ארו י":םימי + לש שש

 ורמאיו דָּמִאַה .ןֶרְגְּב לָבאָהתַא ילו בש יח *
 אָלְבָא תו הא
 ןפ"זלע .םירצמל .הֶז דָבְּכיילָבָא דה יא תי
 ארק ןַּב לע יִאְרְצמ רֶשא םירְצַמ לֶבֶא ּהָמְש אָרְכ דלל אא
 ןָּכ כל וגב ושעיו 9% : דריה רבע יּרסרצמ לָּבָא מפ
 - 3לק תכס ץעיו , ספ ספ ודפסיו . גי סע רפ ואכיו . ט סט ופע לעיו 0 , אָנּרַיְד ארבע

 ולטנו : ןוגדקפ יד אָמּכ ןֶּב ּהָל יִהְונְב ודב בי
 ם'בשר שוריפ -םירוטה לעב

 םג בכר םנ ומע ףסוי הלעה . ומע לעיו (ט) : ירטנל | 5 וסונכטפ כו 'וכ לוכ5ל ?5כשי יכקז לכו טייסד ןוזמ מ
 ץראה בשוי (אי) : ליעפמ ןושל . תולוע לעיו ומכ 'ונו = .ס5 (כי) : כקעי לם וכול וולט סעלפ ינקז לכו ונייסד סי
 : איחה ץראה בשוי ינענכה אריו רמולכ . ינענכה ילכד 6 סקוס ךדיסו ,  ס5 לט6כ ןכ מ וינ3 וטטיו 'םמכ '
 . .סו5 יכסנו י)ספו סטפ יכנמ רמסס ןס . סמ כס5 בדנ
 סלפנו ויככל ןקס 5 פונגל טקכטכ לקעי ןכו 6'פ ודכפי 69ם ויככל סו כדנוי ף6 .סו5 יכסנו יגספו לכדמ 6"פכ סז סמ לפ+

 םימכה יתפש יישר

 ופ וכ. פ"ע י"טרופדכו ק'סנכ ויק סע רכדל סטרוס ךי6 ד'לו . סיס ןידמל ףקופ . דמאה ןרנ (גי) :
 7 סוורגמס סע לכדי 690 ומע סנפסט )"ו סכי)6 ככדמס 6% ןטככ יכלמ לכ וסבס עכוסטפס ס סט לע (גי 6

 סיככ ופ6 סד6 סוס סיס 6 ןית6 סע ףסוי רכדסכו
 פסו םיטק 50 5יטק 6 (י"חנ) . ק"סלכ 5 לכדס עדוי - 0 ל ב

 ק'עו סוילזמ .סכרס  ווס .סעו ק"ס)כ .סוס ןולמס .ילכד כ : ו .
 ט'ע שוריפ ט'ע שוריפ

 בשיי אך (אי) : גַעָמ ביז גאל ןייַא רַעָטאָפ ןייז ןָנְנאַנְנ ףוא יא סע נוא וש לו (מ) : ןשוג -
 והעזג טה רַע נא דָסֶאָה וב לָבַאְה תֶא יִנִָנְכַה ץֶרָאָה םיִשְִּפ ךוא פנ ןנעו) טיר כו ךוא פנ םיִא טז

 וָּבאָה אַז סאו גאל איִד ןענְּכ ןופ רדְניק איִד  רֶעייִז ןעוֶנג זיא םָע נא ראס רבב הנחה יח רמי
 טֶנאִָנ איוו ןְּבאָה יד דָטָאָה וג יא טְרְערטִנ ןָמּוקנ נע ייז גוא ואגב ₪ :הָנְמִמ עַרעְנְ ןוא

 יד וצ גאְלְק עָרעונַשַא זיא סַאָר בעמ הנ כ לב  ןעְוונ זיא רע סאו רעש םעָר יב דסק
 -  םַעַד פרג ןעָמ טָה רָביְִר הש יה ןכ לע םרָעְמ  רַעְר אוג דרי רב א רַעְנְרעָר טיִמ טל ור

 גאְלְִא זא םאָר סמ לַמ מרא םַעָר ןופ ןֶמאָב  םש ווד ןדרי טייז עָרַעָדְנַאיִר פו זיא רעו
 רַעַר ןופ ויָא םאוָו הר נר םְִרְצַמ אי גצ לוד פס טנאָלְקַּב ןטראד םיִא ןָּבאָה איי
 םיִא ןָּבאָה ניל יי ישו (בי) : ןרְ טייז רֶרָדְנַא גאל עָרעְְְשא ריי נוא ראס נו אלק ן
 = טאָה רַע איוו א רָשָאַּ אנ וזַא רעְדגיק עַניִז . וצ טכאַמְג טאָה ףַסוי נא םיִמָי תעש לָבֶא ו
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 ינפ"ילע יתחה :ןרפע
 ויחֶאְו אוה הָמיִרְצִמ ףסוי בש ד
 רָבְקִל ותא םיִלָעָהלָכְו
 וארו יי : ויִבָאְ"תַא וְבַק יִרָחַא
 ּולּורְמאיוסהיִבא תמיּכְְסויייחֶא
 תא ונָל בישי בשהוףסוי ונמטשי
 : ותא ּונָלְמְג רשָא העְרְת"לּ
 גי סטומ ףסוי כשיו . 6ק ןילות גי סעופ ופופ ופשו א"ת

 םירוטה לעב
 וכ (וט) : כ5לשי עמס כ"6 ז'פ ידכופ סככ טי 6מש כמ6 וגממ
 ףסוי ונמטטי
 סוקמ> םנ י9 סטעש ךולכ כעסו ךכיכו וכ וסוכילטסמ לוכס

 יישר
 . םוצ רשאכ (כּ) : סילוק לט גייס ףקופס ןלנכ
 פכ פל . וינב ותא ואשיו (גי) :סוכ כפל וסמ
 דס6 6לו ילפמ םיס 65 יתטמ ופסי 55 סו ךכפ וינכ
 עכקו ספפ 655 (ר"מכ) ןענכ סונכמ ססמ סכימכמ
 עסמל ןלדסכו תוקוכ דל ןכו םלזמל 'ג סוקמ ססל
 דיסע סוסט סקי 05 מ .ןסכ וטבקנ סילגד לש סנסמ
 סשנמ ..ךלמ פוספ ספי ל ףסויו ןוכפס 0' תסשל
 סופכ סוקופכ ולגד לע ניס וסזו ססיפקפ ויסי סילפלו

 טיע שוריפ
 נוא כ הצר ייִנָב ותוא ואש (גי) :טָנאָזַג ןָא אייז

 דֶנאַל םּוצ רַעָרְיַק עָניז ןנאָרְטִג םיא ןָּבאַה איי
 םיִא ןָּבאָה נא הָלַפְכַַה הָרָש תב יתוא וקו ןעְַּ
 ְָּרְַא הָנַק א הָלָפְכַמַה תרעמ רעד ןיא ןְּבאָרְגִּב
 רֶלעָפ םֶר הדעה תא טָפִּקְנ פֶא טָה םֶהָרְבַא םאו
 יתְַה ורָפע תא שיִנָּבְרְנַּבַא רנק בָרְא ןייא רצ הפחאל
 גש (די) : אָרְמַמ רַפ אממ יִנָפ ל יתְהָה ןורְכש ןופ

 ןייק טרעקג םּא ףיִז טאָה ףסוי נוא הכנס פסי

 םיִלָעָה לְכְו רַעְריִרֶּב עָנייז נוא רֶע יִָּפְו איה םיָרָצִמ

 ם 2 םיִמ ןעְנְנאגְנ ףוא ןנעָז סאו עָלַא וא יא

 י נב ותא ּואָשיו *: םוצ רָשָאְּכ
 ₪ תֶרעְמְּב ותא ורבְקיו ןענכ הצְרא
 םֶהָרְבַאהְנְקִרשִא הלפְכמה הרש
 תֶאְמ רָבְתִהיתְחַאְק הָדָשַה"תֶא

 פס ס6ו סטעמ מל סשעי 6כו וכככ ףסוי וכמטשי יפוס ףסוי לע ףסוי ככע  ססיכ6 ₪6 לוכקלמ ולזססכ .

 לקח תַרעְּכ ה
 םֶהְרְבַאְִבז דאל
 :תנלחאל אקח תי
 .הָאמִח ןרפעְמאְרּובְק

 2 ארְממ יפא לע ,
 ערומל ףסי ב די > א כ

 לָכְו  יִהּוחַאְו  אוה

 סמל הע וקיִלְס
 הרכקד רַתָּב יהב תי
 'זחו וט : יהּובָא תָ

 תימ ירא .ףסוי יהא
 "אָמְלִד ּורָמָאו ןוחובַא
 תסוי ּובָבְד אָנָל רט
 ₪ אָנָל ביִהָי אָבְתא
 .אָנְלַמְג יִ אָתְשיִּב לְּ

[ 
1 

 ויָפאיתֶא

 התי ווצוו

 .טפטש ו מ" . ₪ וטיטפמ סמ לכח 6וס ןיידע וכמ6 סוס

 פלג ול וכיטפ סמ יל וסונלמנט סעכס לכ וכל כיטי פוטעל

 ןיחאו :אוה (די) : ופטמ לפי) ססוכפ .סס) רסמט
 יללמל ויס סידקס ןלכ ןקכופכ .ותא םילעה לכו
 רמסנפ ויס65 סיללפ סידקס | ןהכילסכ\ ופסק סינוטס
 ףסוו :םיכ .לכ .כ'ססו וגו סערפ ידנפ לכ וסס וניו
 0 .ןטנכ יכל  וכעס דוככס .\לרט יפל ל וימסו
 [. (וכ) :דוטכ ססכ וגסנ כקעי לט וקוכקכ ססילסכ
 לכס .ופכוו וס . םהיבא תמ יכ ףסוי יהא
 לם ומסלוט לע דועסל סילינל ויסמ ףסוי 555 ופסומכ

 3 טיע שוריפ
 איז ןֶּבאָה רַעְטאָפ ןייז ןֶּבאָרְנַב וצ ויִנָא תא לפקל
 -םַעְר ףאָנ יט פ ינמ ירהפ מְרעָקְנ םוא עלא הי
 ייִחָא וארו (וט) : רָטאָפ ןייז ןֶּבאָרְגאַב טאָה רע זַא

 :חס יל ןהעָג ןּכאָה ףסוי ןופ רֶריִרְּב אי וא ףפיי
 באה ירא ןּבְראָטְָג זיא רָמאַפ ריי זַא סי
 :ףסוי זנוא טעו רָמאָט ףסיי יש יל טָכאַרְטְ יי
 יפא ןרעק םוא זָנוא טעְו) נא ל ביִשָי בָשָהְו ןֶמאַה
 :רָמ סאו ותוא ול רָשָא זיָּב םאְר ראָנ התה ל
 .רענוא ןמָו לָּכ רַעָמאָמ רֶמלָּכ אג םיִ ְּבאַה
 ןייז טֶלאוְוג טיִנ רש טאָה טֶּבַעָלִג טאָה רַעָטאָפ



 תֶול ודיקפו זכ :
 ףךּובְט  רָמיִמְל ףס
 ּהָתומ = סדק דק
 ןיִרְּ לי רמימ

 עְבְּב ףסויל ןורמו

 57 דסר יחיו נ תישארב

 הא יבא רמאל ףסויילָ ּוַצַיַו ש
 ורמאתההכ * :רָמאָל ותומ יִנָּפְל
 ףיחא עשפ אָנ אש אָנָא ףסויל

 התַעְו ףּולמְג הָעְריִּכ םִתאַָטַחְו וכח ןמ קפ
 יִרֶא ןוהיִאָטַחלְו ףיח
 ןעבו .ךולמג אָמשי
 אָבְל כ קוב
 ףּובָטְד אָהְלִא יד
 ןוהִתללַמְּבףסי אָב

 ףסיי ך
 ג וכליו .זפ חפוי חט ספמו . סס ועכי זפ 5פוי חע 606 . סס פופבי סל ךיכ8 את ףא ולזאו הי :המ
 . זי סליגפ - '9ל- ₪

 ָךיִבָא יִהלֶא ידבע עשפל אנ אש
 כלה =: ויִלֶא םֶרְבדְּ

 - ונגה ורמאר ונפל ולפיו ויחֶאיג
 ןדבעל הל אנחנא אה ּורמאנ יהומדק ּולפְנּו יהְוחַא
 ד 7: : 4 55 . ב 4. .

 םיבשר שוריפ
 לא רמאל םיעונצ ינפל ווציו . רמאל ףסוי לא וזציו (ז
 יישר 3

 ₪ כקעי סמפמו ויכ6 דוככ ליכסכ ןכלקפ סיסו ףק
 ו .טסטסי ספס .ונמטשי ול : (ר'כ) ןכרק
 ןוטלו סכקב 'לכ טמסמ ול םי סככס סינינעל קלסז
 וכקמ ול וכל6וס ולו ינעמס ול ךלכדכ יִסי ול ןונכ יס
 סכסקס ול ומכס ול ןונכ ילופו 06 'לכ טמסמ ול
 סמס 'ל3 םמסמ ול םי\ יפכ לפ לקום יכנס ולו יסופו
 ילופ ' סוסו ב 0לקמכ ססוד דוע ול ןיסו ונמפפו
 םיו . וס סמ 'ל יכסס סקס ךלס 6 ילופ וז
 ביטי ילוס יינעכ 'ס ספי ילופ ןונכ ל ספקב "9 יל
 9 ילוס םיו . ךלכדכ יוסי ל ומכ לוס יכס סוס
 6 ףסוי לא ווציו (זפ) : סיקידל סוקמס םי לוס ז
 םווסל ןקססלו סטמל סו לסלעי :ינכ ל6 סולו ו
 קויסל ססולט 6 וופמ סז ף5 לסככי ינכ 55 סיסו
 ססלכ ינכ ס6 וו5 יפ םסו . ןכ ול למול ףסוי 56 סי
 : ססלכ יטכ קס לעכ סוסו 'סנט ול56 ןילינכ .ויסש
 ינפמ לכדכ וניפ (סס פופכי ל'כ) .הוצ ךיכ
 : ומיעכ ףסוי דססנ לט ןכ כקעו קו 5 יכ סול
 ס5 .ךיבא יהלא ידבע עשפל אנ אש \

 טיע שוריפ
 ןֶא ףיז רע טעו טְנייַה רַעְּבָא ןייז רעַצְמ רעָמ
 ןָטאָּבְג ייז ןֶּבאָה ףסיי לא ווצינ זט) : ןייז םקונ זנ
 ףסוי צ ןייג ןלאָז אייז הָהֶלִּב ןופ רֶדְנִק איר

 ות יִנָפָל הֶצ יִָא ןנאָז .1זַא םיִא ןלאָז נוא
 וזַא טוט ןייז ראָפ ןָטאָּבְנ טאָה רָמאָפ ןייד <
 ןנאָז ריִא טֶלאָז וזַא ףסויל ורמאת חכ (זי) ; ןָנאָז א
 םָּתאָתְו יא שנ א ָךיִר טַעָּב יא אנא ףָמא

 גוא רעְרְרְב עניי ןופ טיִטָיִמ יד ב
 ָ טיִמ ףיר ןֶּבאָה יז םּוראו) ףולָמְנ הר יִכ

 אל םתאו םכל םרנ ה"בה . הבופל הבשח םיהלא : ףסוי

 םימכח יתפש
 סווללממ סכלסס כפכ רכדמס יפ יכ קוספכד סידיד6 סידידמ
 לכדי 65 ףסויס סעוכטכ תלעופ סמ כ"ו וקו סועדוי ןיס
 כ'5 כ'ככ י : ךוכ6סט ם'עו וכ ורכדו סיילפמסמ סכְכסו וכ
 5836 רכעסמ רמ6 סימס ססכ 656 ןיוכתנ 6 5וס סמוחנפ
 < 5וסע ןכוסכמ .סלעמל] ךימ 6וסט סדוסיפ סלעמ) י) כיסומ
 טמפו כ"ע 'ןכו ןסמ .סנפמל כססט ןודכ וניפ וימכע רוכב
 ךיסש פ"ע6 כ +: תוכלמס דוככ ונפמ כפו5 סלוכ סיס 5) כ'ג
 ליפוסד 555 5 ולד רפומ) ונוממ מ"מ תרקמכ סמוד ומ
 ז'ע סיקוספ י"טכ 6יִכסס ומכ יל%6 ןוס> וס וכד גילמו
 6מס ןוסכ ימכ ול ןכ ס6 מפ ') (וסכ ימנ וניממ ינסו
 ופד סכומ יפכ סומ "כ ל : דס6 ןוט) לכס נוסו וכ ץסד
 ?םיו סקקכ 9 תומוקמ סמככ 15 לסד 6ןס דק5 לכס ילו
 6פמ ןוסל יפג ולס רמימכ ונוממ .כ'6ו  ססקב "9 ופנ ונוס
 ןכ ס5 כיע) י"טכ 6וכסכ ומכ ס6 ןוע) יפופ םיו וכו6 וכ
 .םי6ס ןמ וניפט רק6 סוספל"6ד מ : סוס "5 לכס כוסו ול
 רוטסי סלט ףסוי עדוי סיס יכ רכדַכ ןיפלי 5 יסדוכ ז5ד
 -סו דוס סילגמ ויסט 6לכס ןוסד (6'ג) . סז לע ויכ5 ותו6
 רכדל ססכ יופכ סוס לפויו ססימ5 ולקמס ילכנ) סתפלתו

 -םג .וכליו (קי) :וידכע ססו סייק ויס)5 תפ ךיכל
 ש"ע שוריפ

 א ףיד רימ ןטעָּב דְנּוצַא גוא הֶּפְּמ טֶלאָצַּב ןֶזייַּב
 טייטְסיִמ םעְר וצ ביג ראָפ ּיִבָא יהלֶא יִרְבַע עָשַפל אָנ
 רעָמְאְפ ןייר ןופ טאָג םִעָר ןופ טְכַעָנְק איִד ןופ
 טאג ןיז ןָבְראָטְשְנ זיִא רָטאָפ ןייד ןעוו םּוראוו

 ננ טבענק עָייז ךאר ןנעָז אייז נוא ךאד טבע
 ןֶבאָה איי זצ ריִלִא סֶּדְּב טְייווְג ףס טאָה ףסוי
 רָדיִרְּב יִד נו ייִמָש פנ ינלנ (חי) : טנאָזָנ םיִא םאָד

 .ןלאפג ןָנעָד גוא יי ילפנ ןָנְנאנְג םיִא וצ ףוא ןֶנעְ
 ירק ןמעָּבִנ םיִא ןּבאָה אייז רֶמּולְּכ םיִא ראפ

- 

 ה
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 םֶהְלַא רָמאָיְו * : םיִרְבעְל ָךל
 םיִהלֶא תַחְתַה יִּ ואָריִתְא ףסוי
 הער ילע םתכשח םָתֶאְו : : ;יִנָא
 השע ןעמל הטל הבְשח םיהלַא
 יש ; רר"ייסע תיחַהְל הֶזַה םויּכ

 לכְלְבַ יִכְנָאּואַריִתְילַא התִעְו
 םתוא םֶחְניַו םכּפְט"יתַאו םכתא
 ו ףסוי בש >> + םָּבל"לע רָּבדיו
 ףסוי יחיו ויבָא תיבּו אּוה םיִרְצְמְּב
 אְרִ פיפ : םיִנָש רשעו הֶאַמ
 ינֶב ם םישלש ינָּב םיִדפָאְל ףסוי
 . תק ןירדטנס וי = 6 ספעיו את -

 םיבשר שוריפ
 . ריכמ יגב םג (גכ) : ח"בה ןווכתנ םכתבוטל יכ םתעשפ
 רמאש ומכ . רתוי וברו ורפ םירפא לש מ"מו םיינש םינב

 ותושכט (ט"ע) יפמש .עוי 55 ₪51 םמפס יטינשסו 'ספכ 'ג 6וס ןכ לע . ויס65 כיטס ןושלכ

 םולקנוא
 ף שי : ןיִדְבַעָל
 ןולחדת אָל הס ןוהל
 1 .אָנִא ייד " אָלְחַד יִרַא
 יל ןותבשח ךּותאו כ
 "יי םדה ןמ אָשיִּב
 לרב אַבַמְלתַבָשַחְתֶא
 :ןידָה אַ דַבְטַמְ
 1 וגס סע אָמִיִקל
 .ןולמדת אָל ןעְּו 'אכ
 תו ןוכתי "א אָנַא
 תי םחנו ןוכלפמ
 לע | ןמּוחנִת ללמו
 תסוי ביָתיו בכ :ןוהְּבְל
 תיִכּו אּוה םיִרְצְמְּב
 הֶאְמ ףסוי אָיחו יהּובָא
 אזחו 1 ןינש רע
 ןיִנְּב  םִיִרְפְאל .ףסוי

 ריִכַמ נב ףא יָת \ " ממ

 | םירוטה לעב
  ךנפ סטענש לכדס לגלגסכו .וסונככמט םמסמ ךפ סטפנט
 כיקסס 2 .ינ6 סיסל6 תקפס (עי) : וכ סשעי ןק סיללמכ
 ןכ סכ ענו סימסכ סילע 6 וכממ סטקכסכ 3חככ 3קעי

 יפמסמ טלפנ :1ימ6) .כמ6ס '
 יישר

 : קומילטס לע ףסומ . ויחא-
 ינא םיהלא
 סכלוכ סקס סו לוקי ינ6 .סונכ סכ) .עכסכ .סנוכ
 ימ6  ךפיסו סכועל סכטס .ס'כקסו סע ילע ססנשמ
 :סילכד .םבל לע רבדיו (5כ) : סכל עכס) לוכי ידכל

 טיע שוריפ
 ןלעונ ריִמ םידְבַש ףָל נה טגאְזִג ןֶּבאָה איז וא
 טָאָה ףסוי םָהיִלַא מאו (טי) : טכעָנק ריָד אוצ ןייז
 טיִנ ףייַא טל ריִא ּואָיִּפ לַא טְנאָזְג איז וצ ףסוי
 ןיִא טיִנ ןיֶּב ףא םּוראו] יג ימלא תַָתַ כ ןמְכְראָפ
 ריִא .נגא הר יִלָע ֶּתְבָשָה םֶּתַאְו (כ) : טאָנ ןופ טרַא

 הָומָל הָמַָה פיל ץֶכַעָכְש טָכאַרְמְג ריִמ ףוא טה
 םּורְד ומָל ןטּוג אוצ טֶכאַרְמִנ טאָה טאָנ רַעָּבָא
 תיַחַהְל גאָמ םַעְר זַא ה פויכ ןאָמִג טאָה רֶָע הש
 לֶא הָּמִפַו (אכ) : רעל ליִפ ןֶרעָנ רעְד ּוצ גש
 ןָמְכְראָפ טיִנ יא ריִא טְלאָז דָנּוצַא נוא אפ
 סָכפפ תַאְו ןוייִּפָש יא לעוו יא סֶכְֶא לָפְלַָא ל

 :תחתה יב (פי)
 .יפיוס סק סימקב ף ומוקמכ סמש .

 סונגכמ ויס ןסכל סקדרי לט דע . כלס לע סילכקסמס
 ימפו ןוכוס ןב ימסס עדונ סכודי לטו דכע ינסס ילע
 ספל סילוסכ לט כ פוקמוס םוילכס ספ סכפס גלוס
 2 עי סקופ גלס .ףוסכלו סס ית למלו ןסכ סכסטנו
 םוככל וכו 65 .םוככ סלטע 6"ד . ויסס ם6 גכןסט קס

 ט'ע שוריפ
 טֶה רָע נוא םֶתוא סמנו רדניק עָנייִלְק ערעיא וא
 עבלעוא טַעְרְג טאָה רע נוא רדינ טָסייִרְטְג אייז
 ףוא בל ל? ןראְוְג לבת איז ווא סאו דיי
 ווא ףסוי נוא סיב ףפוי בש (בכ :ץראה רע
 כְרְמאָפ יז גוא ייִבָש תי רע איה םִירְצִמ ןיא ןֶסַעָז
 מ טבעלג טאָה ףסוי וא ףסיי יח דני זוה
 פי אר (גכ) ראי ןֶהעָצ נוא טרדנוה םינש רש
 יאוצ ןהעָז אּוצ ןעוונ הָכּוז טאָה ףסוי וא סירא
 מ ךוא פנ טֶרָּבָנ םיִרֶר ןייא םישלש יג םיִרְפא
 ופ ןוז רַעָר ריִכָמ ןופ רערניק איד הָשִנְס ב ריס

 אנ ןנוצ רָר ףוא ןנעז ףסיי יניט לז ידלי הָשַנַמ
| | % 



 סולקנוא
 ּודיִליִתֶא : הָשַנַמ רב
 5 רַמָאְו דכ + מי יִּבָרְ

 .אָנָא יִהוחַאל
 ריִכָּד רָבְדִמ יו תיאְמ
 ןמ ןוכָתְי קס ןוכת
 אערַאָל אָדָה אעְרַא
 םֶהָרְבַאְל = סיק יִּד
 ז בקע | קמצמ
 תָי ףסוי .יִמואְו 'הכ
 רַמיִמְל לֶאְבְשַי נב
 ןוכו יש .ריִבְד רָבְדַמ
 : ָבִמ ימְרְג תיְקְסַתְ
 הֶאְמ רָּבּףֶסּוי תִיִמּו וכ

 רסעו

 :ןש
. .'. 

 : ָּט

 . סיק פונופכ ענו אית

 םירוטה לעב ,
 דקפ סיסנ5ו תמ יכנ6 (דכ) : ונוטלכ לכד ולשמ .ודמל ויס6ש.
 ס'כקס 26 לכקכ כממו ןפכ סויס ז"כ יככ6 'יפ . סכפ6 דקפ>
 "יפ ס"פ סימטפ יכס זמלו . סכפ6 דקפי 6₪ סיקו יה ךלמ-
 . סנס סינוממ ןכ ל6זנ סכ 6וכי ךכ סינש 'פ יתכ?מט ססכ
 דוקפ ןיכמ זמכ םי6 ונממ דקפכ 5% ופכ ןוכסס ןוטל דוקפי ג
 ימכ 86 ףסוי עכשיו (סכ) : ו'דכ ל6שיו סנט ן"ק 'פמ לסמ
 ימו6 סתסקל סכטמ ססל כמ6 696 גבל טיכטכ 60 . 560%
 יכ ץקס ₪5 וקסדי לכ סעיכטסט שי םלדפכו . ינוכיזקמ סטנו
 סטלפכ '3 . וטנסיו (וכ) : 5 סלנ 2קעיס ןקס ₪6 טדי ףסו*
 דפסיד תוכותכ5 6קישדכ ףסוי ס6 וטכמיו ל6לשי ה6 וטגמי+
 : ל סנ וסוטנס ויכ6 ₪6 טנסט ליכסכ סינולדי סכדד סינודפסי"

 : סשמ סת652 ססל יולמ 6סיש ידל . ןול63 סשייו

 . תומדשב תושורח . תומשנה הנבי .  תומח תיראש ול
 תומוגעה תושפנ . תומשא תרפכ . תומיאתמ.

 . יישר
 ופוגכקכ .ףסוי יברב לע (נכ) : 'ןכו דח6 רג 2

 יחיו תשרפ תלסח : ויכל3 ןיכ [לדג

 דב סו 575 רס5 עיקככ לומ) סמוד סיטכטס ןמ '%-

 י ט"ע שוריפ 7
 ייחֶא לֶא ףסיי רמאיו (דכ) + ףַסְוי ןופ איִנְק איִד ףוא
 תפ יִכְִא רַעְדיִרְּב עָנייז וצ טְנאָזִג טאָה ףֶסוי נּוא
 ןְנָדַנ ריק טאָנ נוא סיחלאו ןֶבְראטש לוו יא
 זס סָכְַא הָלְִהו יא סֶכְַא ןקנעדנ טעו) רע ריקש
 ןופ ןעָגְנעְרְּב ףוא ףייא טעו רע נא תא ץֶרָאָפ
 דָשַא דָנאל סעד אוצ ץֶרֶצְק לא דָנאַל ןעניזאד םעָד

 ןראוושג טאָה רע סאו בעל קָהְצְיְל סֶהְרְנַאְל
 עבְשי הכו + בקעו וצ גוא קחְצִי וצ נוא םֶהָרְבַא וצ

 צר

. 
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 .יכרביילע ודל הָשַנְמְְְּב ליִכָמ
 יִכִנָא ויָחֶאְילֶאףְסוי רמאיויכ:ףסוי

 םָכְתֶא רקפי דָקְּפ םיהלאו תמ
 תאזה ץראהדְמ םֶכְתִא הלעה

 םֶהְרְבאְל עָּבְשנ רֶשֶא ץֶרְאַהלֶא
 ףסוי עָבְשיַו == : בקעילו קָחְציְל
 רקפי רקפרמאל לֶאְרָשי ינְּב"תֶא

 ""תֶא םֶתלעהְו םֶכְתֶא םיִה
 הֶאְמְרְּבףַסוי תמי: הזמ יתְמצע

 רשעו

 םיבשר שוריפ
 לא ףסוי רמאיו (דכ) : ונממ לדני ןוטקה ויחא בקע
 וירחאש קוספ . 'וגו דוקפי דוקפ םיהלאו תמ יכנא ויזא
 םשויו ומכ . םשייו (וכ) : םהמע ותולעהל םעיבשהש חיכוט
 אצי ןמ . םתכשוהו בשי ןמ . ץקויו וטכ חנ ץקייו ןכו
 . ןוראב : ןכשמה דרוהו . דרי ןמ , תאצומ איה . םיאצומה
 תבששכ . ןוראב ותולעהל ויה םידיתע יכ . ןוראב רבקנ
 .ןורשה תלצבח . ןורו החטשב ןדרי ורבעו . ןורחו ףא םהט
 תא ץמאל . יחבשו ידוהל . יחיש תא ךופשא . יחיו לסחיו
 יחוג ןפכמ . יחתצנ דבא םאו . יתדנ בישהל .יחכ תא
 הפפה . םמות דע םירבד . יחלש קר רוכמ , יחוחינ חרי
 סמורמה תוחול לסלפ אוה יכ דע . םמד בר יפמ . לפחנ
 . תומכחה דופי . תומש הלא שארבו . לספ ונע שיא
 . תוטער שיבלי . תומוא שאר רוצ תא , תומאר םיליואל
 םלוכ . תומילש םינבאו . תומוחה רפע . תוטרעמ היחי

 : תומהבה יבלח . תוטב ולעי אלו , תומוקממ רחב . תומורמב הנבי .

 םימכח יתפש
 סוככוכ ג'י דנוכ סיטנס כ'י יכ .(6'ג) 1 : סמ!טב ומע
 ויסט 56 כ"כ קוככ סלטע ל" ןכלו סנועס >כ 95 סיכילמס
 ככ סיסט ונפע "כו סדימ ל5ונ סיס ופופ | גוכס) סיככוה

 גוכס) לולו דמ5 ןימד ל"6 336 . וכ סדכמ) לכוי 55 דומי 5וספ ם"
 יחיו תשרפ תלסח : סקופ גוכסל סוטנ6 ףל6 לע וו לוקי סוסו ךלמ סוס ףסויד סופכ [ו6 סוד סלטע

 ו ט'ע שוריפ
 איד ןֶראוושאַּב טאָה ףסוי .נוא לֶאְרְשִי נב תא פסיי
 ןקְנָעַדְג דיקפ ןגאז אוצ וזא רפאל לארשי רעְדניק

- 

 .נוא יא סֶּכְתֶא טאָג שיהא ןקנעְדְג טעו רָע ריקפ
 יתומְצַע תא םֶתילְתְו ןעָנאד ןופ ןזייל סוא ךייא טעו

 ןופ ךעָיִּב עָנייִמ ןעְגְנעְרֶּב .ףוא ריִא טֶלאָז הפ
 ₪ ןָּבְראַטְשנ וא ףסוי לוא ףפוי תם וכו : ןָנאד

 ל לונג טל זיִא רע וא םינש רש הא
 77 דד ! פז וא ותוא ופנה ראי ןֶהעצ גוא

.. 1 

₪ 8 1 
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 ןמיפ. הפ לא הפ.

 תוטסלכ רפבח יקוס

 ןמיס ,סיסי ךולכ ,םג ,ג"מ,ןורדסנ . .:ןמיס סע ימ -
 הנמש תומותֶססו םיעבהאו

 ט'ע שוריפ
 םיא טה ןעַמ נואס ?םירצמב ןורֶאּב םש עייו טסעַמְלאָּפג

7. 
 יחיו תרט רפה

 הָמְלְש"תֶא וצי תּומָל דוחיימי וברקיו
 א הוהי | תרמשמ"תש םהמש" :שיאל תי הקזהו
 תֶא ליבשה ןטמל השמ .תֶרותְּב 'בּוהָבַּכ ויִתודְנו ויפו רותוצמ" ית

 :םש הנפת
 תָבְלְ

 ו
+ 

 [ןב אשמַעְלו רנְרב .רנבאל לאְרשי .תוא

 רמש .

 שאי תא העת שאל
 םֶכְרדתֶא נב ורמש םא לאל לע

 לג תרָכי"אל רמאל
 םפ ירשדינשל תשע רשא ..היורְצְ באי

 1 = ב כ 4% 47 -2

 : לא" המ בבופ

 אל 'וגו ורָבְד תֶא יי םיקי עמ מל 'וגו תְרמשמ 'תֶא תרַמְשְוו

 ויִא .דניק ןייא שמ יִפ .לע וגו שיא ּףל תרכי

 לי רֶד םיִלְכִאַמ םיִא םיִג רָמּומ איד נוא רח םעַד ןופ ןמּוקְנ

 טֶניִרַעְל רע סאו םישודיח ייָד רָטאָפ םעָד דָניִק סאָד טָלייַצ רֶד

 קֶשַח סורג םיִמ רָמאָּפ םעָד טיִמ לפְלַפִמ ךיז זיא נוא רח ןיא

 רע זיא רָע תָמַחְמ ןֶסָע סאָר עני ןיא טֶשיִנ ראָג טאָה נוא

 ןיימ סָע טֶגאַז דָמאָפ רֶד לייוו ראָנ לּופָלַּפ םעד ןיא טכאק ראפ

 רַמאָּפ ןופ ןוצר םַעָד ןאָס וצ ראנ רע טסע רביִרְד . ןוש סע דניה

 םעָד םיִמ ןויז ָעָשְעַתָשמ םַעָד ןּופ ג ונע ןיימ רע טאָה מאב

 טאָה רַפאָפ רֶד נוא - ןֶסָע םעָד ןופ איוו הָמְכַח יִרְבְְּב רָמאָּפ

 אוצ טְנאָזְנ ה'ע ךְלָמה דוד טאָה וזא . גונעת סורג םָד ןופ

 לאז ָךְרָּבִתִי םשַח יִרְּכ געוו סֶמאָנ פָא םיה המלָש ןוז יז

 יִנייִמ זַא ןועווג חיִסְבִמ ריפ םאה רע סאוו דייר עָנייז ןייז םייקמ

 טֶסעְוו אּוד סאו ןופ רֶד גוא . לומש ןייִמ ףוא ןציז ןלעוו רֶדְניק

 : : הָנו ןויד יז לאו סאָד גונעה נאה תיישה טעוו ךְלַמָא ןייז

 0 \ש 0

 ןאָט טסַעְוו וד םאוו ןמילא טימ הָשַעּת רֶשֶא  לָּב תא ןקיִלְגּב נוא ןגילק טָסְלאַז וד ןגַעוְו ןופ ליִּכָשַפ ןעַמְל

 מאָג ירְגְר תֶא סקי םגרד ויטל : ןרעק טראר ףיר טֶסַעְוו וד סאו ןֶמילא יא בוא םש הָנְפִת רשַא .ָּכ תא
 ךיִנָב ּורָמָשי םֶא ןָנאז וצ רמאל .רימ ףוא טעְרְג טאָה רֶע סאו יל . רֶשָא ןייז םייקמ דייר :עָנייַז לא

 לגג חמא םָמ רי ראפ וג אוצ תַמָאַב יִנָפל תֶכְלְל געוו רָעְיוְז פברה תֶא ןטיה ךלעוו רֶדְניִק עְנייִד ןעוו

 וזא רמאל טגאָנ רומ רע .טאָה בויל רַעָיִז ראָג טיִמ נּוא ץֶראַה רעְייִז ראָג טיִמ ספ לָכָבי בבס

 יז : רֶר ןופ לֶאְרְשְי אסכ ל ןאמ ןייא ריד ןופ ןרַעְוו | ןמינש ראפ טיִנ טעְוְו סע שיא ָךְל | תֶרָּבַי אל גאו וצ

 / ל יל הָשָע רש יש ףוא ךאְר טסיִוַו אוד נוא תורי הק ו :לָאְרְשַי איר ןּופ תוכלמ מע יא יא
 הָיורְצ ןפ ןגוז רד 3 ,ואָבְצ יבש ג אס "ל ע סאו הֶשע רשא ןאָמ רימ טה יל

 ותא יוטנחיו םינ

 7 : דוד ימי וברקיו .ב ןמיס- א-.םיכלמב .ןיריטפמו .

 7 א .סיחס ךכלה לעו"ןוגהו . ןמיס ידל ךא סעכללו סיטלסו פופמ סמק 56
<-" , 

 ס םישמה ווקלפו .

 סעכ לכו סק5 אצ . תוישרפ .תחאו םיעשת לכס םיעבראו

 ב ןמיס א םיבלמב

 רשי אַ -: 9

 'דב

 . קלקנא
 ₪ וטנחו ןינש הסענ םושייו-

 | :החְנמשו
 קזח ח -.:םחצִמְּ

 א

 . 7 וגיזק ךל וככס

 .טע שורופ
 .* םירצמ ןוא ןורָא ןייַא א ןאָמְב ןיידא

 ,ץֶראה ל ךרדב .ךלה יכנא + ומאל ונְב
 | ריכרדב ל

 | רבה רשא ורב תֶא הוי ם .םיקי לעמל
 םשפַלָבְב םֶבְבְליִלַבּ מאב ונפל

 : : לת : -

 ₪ תשעהירט שא תא ּתְע ידי הת א סו

 % = שע שוריפ

 איר :טנהעְְ ןֶּבאָה כַע נּוא תּומָל דוד יס וברקינ
 וגב הבלש תַא רצו ןֶבְראַטש וצ דוד ןופ געָט

 רצ "וא המלש ןוז .ןייז וצ ןטאבְג רע טאָה רמאל
 " םעד ןיִא ץֶרְָה לכ דָרְָּב איג ךָא ךלוה יִכְָא : ןְגאָו
 .ףיא רמו ןייג ומ טלעוו איִד ראְג איוו גַעְוו
 ן . ןקרֶאטש ךיר טֶסְלאְז וד נוא תק ראש לעוו
 : ןאמ ןעָמּורפ ןייא ו ןייז טֶסְלאֶז וא שיגל סי
 "תק גנוטיה םאָר תרמשפ תא ןמיה טֶסְלאָ נא תמש
 או יג וצ ויָבְרְדְּב כלל טאג ןייר טאָג ראפ ףיקלא

 ץעזג עָנייז ןטיח וצ וא ויפה רומשל תוָצמ עָנייז
 ןמְבערג עָנייז וא ייִסֶפָשמּו תוָצַמ עניי וא ויִתיִנמּ
 רזא השא תרותָּב .בּגתְבַּכ שיִנְנייִצאּב עָנייז :נגא ויתרו

 תשפ ןופ הרות רֶר ןיא ןבידשג םייטש םָע איוו



 המחלמהימד ל ו ם -- לתו |
>- 

 ינבלו : לאש םלָשּב תב ררותהאלנ ףתַמְכְַּכ תישעו :וילגרּכ רשא לעבש
 ינפמ יחרבּב יל וברק בכ ףנתלש .ילָבְטּב ויה דָסַחְ-הֶשעְת ידעלנה :ולזרב

 יעמש ףמע ה הנהו : ףיחא םָלְשְבַא

₪ 

 | .יחיו תרטפה
 .- רש ' ותְדגַה וב הָמְחְלַכ מד ןתינ שב ה

 ו 1 ו ו /

 * 831 וסר

 היקס אה טירחבמ "ימיה ארנב
 דא רמאל הוחיב ולעבשֶאּו ןרריה יתארקל אה םָיִנִחְ יִתָכְל םְּב תַצְרְמנ
 וליהשעת רשא תא תעדיו התא םֶכַח - יכ ה הת :בֶרַחְּב ףתימַא <

 - ו
 : לאש םֶדְב ותבישדתא .ָּתְדרהְ בכשיו

 הלמ ןורָבָחְּב הש םיעבְרַא לָארשיחדלע לוד ו ףלמ רשֶא |

 0 1 == ןכתו ויבא דוד אט לע בשי המלשו
- 

 :םיִנָש שלַשו .םישלש ףלמ
 טע שוריפ 0
 רג מ רנכאל לָאְרִשִי איִד ןופ ןְרַעָה אייווצ אי וצ
 אוצ וא רֶתְי כ אשִמלו רנ ןופ ןוז רַעַד רָנָבַא אּוצ
 אייז טאָה רע נּוא פורק רֶתִי ןופ ןוז רעד אָשָמַע
 סאד ןאָטְנ טאָה רע נוא הָמָחְלַמ ימד פשיו תגְרַהּב
 ןמלאוו איז או ייל הָמחַלַ רַעָד ןופ טּולָּב
 ןָּבאַה אייֶז נוא םולשב ןו ןמְלאהְג המ הְלִמ םיִא טומ =

 הָמָהְלמ יִמָד ןִתַיו איז 2 .םולש טאַה רע טָניִמְג <
 הָמָחְלִמ רד ןּופ טּולַּב סאָר ןָבַעָגְג טאָה רַע נוא =

 עָנייִז ןיא סאו ליִטְראנ ג.ןייז םיִמ ייִנָתמ רָשֶא ּותָרוגַחב
 ויִלְגְרְב רָשָא ולעְב ררע !ווש איר ןעָמ טֶניִמ ןרנעל ,

 שמ סיִּפ עניי ףוא סאו ףיש אד טּוָמ נוא
 אּוד הָמְכִח ןייד טיִמ ןאָט טֶסְלאָז וד נוא ָהְמְְמִּכ

 םיִא טֶסְלאְז גוא לּוּבְלּבִא ספ ןָניִפִג םיא טס .
 טינ טָסְלאַ נוא לאש םּולָשְב זתַביִש דֶרּות אלו ןנגְרִה <

 םַעְר אּוצ םולש טיִמ .טייקיירג ןויז ןרעדומ ןאל | ו
 טיִנ םיִא טסֶלאָ וד רֶמּולָּכ םנָהִיִנ םעָד ןומ םּורְג

 יִדְעלְגַה יליזרב נבל : טוט ןייז טימ ןָּבְראַטְש | ןואל

 ןופ זיִא רע םאוו יליזרּב ןופ רֶדניִק 'איד וצ נוא |
 כ ויה דאָנְג ןאָמ ּוטְסְלאָז דַסח השיח דעְל |
 ןּופ סע סאו אי ןשיוצ ןייז ןלאָזייז בלא ףנמלש |

 איז ןֶּבאָה וזַא םּוראוָו לא ונק כ יִּכ שיט ןויד =
 ךיִחֶא םלשב א יִנָּפִמ יִחַרְבְּב ריִמ וצ זייִּפש ןֶסֶש טֶנהַעְנֶג <

 דַעָרּורְּב ןייד ראפ ןֶראַווְ ןַפאָלְַנַא ןיַּב ָךיִא ז8ַ
 ריִד טיִמ אָכִג ןּב יְִמש מ ןונ בא הָנתַו : םולָשבַא
 ןופ סירוס ינימַיה ןָב אָרְג ןופ ןוז רעָד יעָמָש תא

 ינללק אהְי םירּוחב טאָמש רעְד ןופ ןימגּב טבָש
4 
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 כוק

 א הנז--כס- ,כט--בט--20--נה-3ק--הסכ-אמ- מינה

 םעמ ןתנוהל . וכסנו .השעי לע ישאל ימחל ינברק תא ןפ פהנפ קכלפכ .יככג סעככס ןיפוק שדוח שא
 : ובסנו השעי דע טכישדח .ישארכו תבשה םויבו ליטפמס |

 ןברק הז דע השמ :תולכ | םויב יהיו ןמ אשנ תסלפכ יככג ספ)כ ןולוק ןומלב סוינ הכ
 ןכ דע .ןילוק יניעטס סויִכו ווכקלט סויכ דקלו סוי 56 סיטנכ יִרָבג כ ןילוק\סומוס רטסכו +

 : סוי סוס 5 :םיסנב רוטסמ) לוק סְכונְה קכמכ

 םימיה ו הד ריע ןכ רבקינ ריתבאיסע דה

 םלט עּוריִבְ םיִנש עבש

 , ה אמ ותְכל 6

 מע שוריפ
 עקתאטָשא תַצְר בב הָלְלק ןטְלאשְג ךומ טה רע נוא

 ןיּב 0 זא גאַט םַעָר וא נח יכל םויב הק

 2 3 רבא .ףימ הר םּוצ רִמ 3 - נאג דא
 טאָנ איב םיא וצ ןראוושג ףיא באה

 ףיד לעוו היא בוא בֶרָּב ףְתיִמָא סא ןנאְז אָוָצ רמאָל

 : ןייז וזַא :נוא וזא ריִמ לא דֶרעוְושַא טיִמ ןטייט

 ייב ול עבשאו

 ןייר טינ םיִא טחְלא חנוצא נוא והקנה % הת

 ןיִא ךאָד טֶסיִּב ודם םּוראָוו הִֶּא סֶכָה שיא יכ ןָכאַמ
 . אּוד :נּוא ול הָשעַּה רשָא תא ִתְדיו שטְנעְמ רע ?גולק
 דָכּולַּכ ןאט םיִא טֶסְלאַז אור סאו) ןָסיוו א
 טֶסְלאְּז נוא הֶליִִע ןייא ןניפג םִיָּפָע םיִא טסְלאַז וד
 טסלאו וד נוא לואש םֶדָב ותְביִש תֶא דריה ןננרַה םיִא

 טיִמ ןיירא :ּורָג ןיא טייקזיירג ןייז ןרעְרינ ןכא
 ויַתובָא םִע דוד בָכשַ :הערה רַד הרוח רָמולָּכ טּולָּב
 :ןרעטלע עניי איוו וזא ןְּבְראָטְשנ זיא רו וא
 רער ןיא ןארגּב ןרָאוָו זיא רע נא רוד ריב רבקיו
 דה 0 רָשָא םיִמָיַהְ ;ןויִצ זיא םאָד דוד ןופ טאָטש

 טניִניקג טאָה דור סאו געָמ איד נא לֶאְרְשְי לע
 גיִצְרִעְפ הָנָש םיעְבְרא ווג ןנעז לֶאְרְשִי איד ףוא

 טאָה ןרְבִח ןיא ונייִהְר סינש עבש ל ןירְבָחְב ראָי
 םינש ג שלשו םישלש למ םִילשּיִ ראי זָביִז  טְניִניקְג רע

 גּוא איירד טנג רע טאָה םילמּי ןיֶא .נוא
 \ המלש נוא ויבָא דוד אָסְּ לע בשי ; הטלשּו ;ראָי גיסיירד

 3 ה דִוָד רָטאָפ ןייַז ןופ לוטש רד ףוא ןסַעג זיא
 : אש 0 כ ותוכל

 ני" 2-0 |-

2 0 
 ' ו רוה

" 



 "ה
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 / ,ינפל רמע לונה ןהכה עשוהיהתֶא נארה :ושדק ןעִמִמ רע ִּ הוחי ינַּפמ רֶשָּב

 לה לי ית שא |

 3 סו תיוגג עת:  הכונח לש ןושאר תבשל תרטפה =
 א םיּבִר ם'ונ ּוולנְ :הָוהְי םֶאְנ ך בוב יִתנכָשו איננה יּכ ןויצ"תב יִחַמָשו יִנר

 יי תואָבְצ הוהירכ תעריו ףכותב יתנו | על יל ויו אודה םַּב הוהי
 |--לָכ סה : :םל ורב ד ְרחָבּ שדחה תַמְדַא לע וקלָח הֶדּוהְיתַא הָוהְי לח: ךלא

 | לב הוהי רעגי משה לא הי רַמאי :נמָשְל נמו לע רמע ןמשהְו הוה ךאלַ
 | שובל היה ה עטוהיו :שָאַמ לָצָמ דּוא הז אולה סלָשּוריְּב רחבה + ַּב ה רעְגיו ןמשה
 ו רטאל ונפל םיִדָמַעַהְלֶא רמו שיו :ףאלמה י ינפל דמו םיאְוצ םיִדגְ
 . ': תוצלחמ ךתֶאשנ שָבלַהְו ךנוע ל "למ יו יִתְרבע ה הארי רָמאַנ ויל לעמםיאצה םיִדְּבַה
 / םירגְביהְב ליו ושאר"לע רוהָמַה יִנַצַה מישו 'ש :ארילע רהֶמ ₪ ומישי רמו
 " דא תואבַצ הוה רָמָאההְכ + רָמאל טשוהיב הוהי \ האלמ דעו :דפע זהה אמו
 ירצח תא : רמשת סם |יִתּבְתֶא יד ה הָּתַאסְנְ רמשִת יִתְרַמְשִמדתֶא םָאָול ל יב
 יב הֶתַא -לולגה ןהכה | עשוהי "אַָעַמְש : הָלֶאַה םיִדמ לעָה ןּב םיפלהמ מ ףליתתפ 1
 .ןָבָאְהה הוה ו כ 'ִּכ :חַמַצ יִדְבעתֶא איִבַמ יִגְְהּ הַמ יה תפומ שנ אַ נפל םיִבָשָיַה

 7 םָאְנ המת חתַפַ לת וש 4 ' תא | 0

 ליגה

 = רָשַא תור ת טצומ הָעְבְש ל "היל יָת הבט תת ו ל ּהלכ
 דלא רַמאְ ועו :ּה אמשד"לע דָחֶאְ הלה ןימימ ָחֶא ָהְיָע םיִתיִז סינשו :השאר
 :אולחילא רַמאו יִּב רבה ךְלמה ן עו יהא הָלֶא המ רמאל יב רבדה ךאלטה
 - .דלֶא הָורַבּד הז רמאל ילֶא -- ןשו :ינדַא אל רמאו הלא הָמַהְ"הְמ עדי
 רה התַאְימ + תאְבְ הוה רַמָא יחורּבָא כ חלב אלו ליחב אָל "רמאללָבָּבְ
 : הל ןחןה תואש ה השארה ןכָאָהתַא איִצוהְו רושימל לָבָּבְר ינפל לודגה =

 שיט
 םיָּבְר סוג וולו 'וגו ָךְכּותְב ומשה וגו ןויָצ תב יִחְמְשְו יִנָר 'ם + גופיו . ,

 טאַמָש לָסּורְטַא ןיִא טמּוק הרוא ןייא זַא לשמ יִפ לָע (רגו
 וייז טשינ טאָה רע וָא אינפכא ןייא ןיא ןייא פי מש גוא
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 טמּוק רָע א רָּבִא . אינסכא ערדנא ןייַא ןיִא רע ₪ יַב עַדאָייוַו
 1 ₪ ד צץ דורו ד 'ָוה- 9% + - שי וי?

 ןיִא טֶכאַנ יִצְנאָנַא סּורָא מייג נואםיקלטעלש אש ןייא ןיִא =

 םאָמְש קָע ןיָא דּויַא אייַב אָינַסְכַא,ןייַא םוק טניִפַנ גוא םסאְרַפ
 ןייז טָשיִנ רע ףראַד עֶדאָניוו עָצְנאַג איָד טשיָנ פאה רַע זא

 לאו תומוא ל וצ ןָנְנאַנְג םּורָא זיא תרשה ּעֶא . סעכ קא

 ןֶמּוקנ זיִא רָע זָּב טאג טָשיִנ ןֶבאָה גּוא הָרּוּת איִד ןששנ

 הֶרות איר גּוא הָכּולס ןייז שוונג לבקס ןבאַה ריס וא זנוא וע

 ריִמ ₪ ד גרמקמ דיִתְעָל ןֶלעוָו חומוא איָד ּוליִפָא נא
 ת'ישה טעו תּומיִלָשב הָר אי" ןקווג םייקס משה ןעוו

 רָבָדְמ רָד ןיִא באה ךיִא (םיִהְרּוא ןדלמ רָבְרְמְב יִנְג לכ בבל

 יז רימ לתו ית דָמָא מאה משי יל 7
 יִנְפ קּוסָּפ ןגפ טע דָה זיא סאָד הָמָאַב ָ גאז וצ

 ףֶראַד ןייַא ךְרּוד ראפ בלא לוו לָשָמ למ כ %

 ךעְלקערש מינקה סע נוא אָד טָשיִנ יא א"

 לארשימ בכוכב
 .דשופ רֶר ףיז שק אוצ - רעופ ןייַא אויָב ןי ימש וא זּומ רֶע גוא

 .ןאָמ אוצ ןֶא דּומָּכ םיִא םנייִמְנ שאָה ל רָר וא ןָמְהיִראּב

 ווג ראָנ זיִא תַמָאָּב - יא איב נאש ן ןייַא רָע זיא רָּביִרְד

 "טאָמש עור ןיא רָבָא - דובָכ תָמַחַמ טשיִנ נא תַמַחמ

 א לב "רד ןייא טייסש ןנעוו טס ןופ ₪ אלא ךסא ןופ
 סאָה טומ רע א ןָמיִסַא יא סאָד סֶרְָצְניִפָא עלּביִסש ןיילקַא

 שק תַּכס לב רד נּוא < .תָיבִח לע םעד ןופ דו תַמָתַמ
 איִבָנ דר גאז ווא . דובָּב םיִא םיִנ ָךְלַמ רד וא ןמְהיִראַב

 םאָו ךיז ןָמְיִר וא ןגאז טסנעַמ ןויַצ תב 'וגו יִחְמָשּו יִנָר
 דש לו ןֶנאָז וטסעתו רשע דיִד .אייּב עור טעו ת'ישה
 . שי טרא ד ןייק טאָה רע טַשיִנ הָריִרְב ןייק םאָה

 ךיוסירצמּךפַא ןֶלְְוְו דיתעל םיִבַר םיוג ולו איִבְנ דָד טָנאַז

 | נו טסעַר ןופ ת'ישה אוש קְלאָפַא ןיז ןלכהנ גוא ןימ ריינס
 ייצא ראפ .ריִד איב ראָנ היבש יז עור ןֶכאַמ רע מע
 נַתְלש תואָבצ יי יב עַד ת'ישה איי רַעיִמ טֶסיִּב וד איוו

 םאָה .ךרֶבִתי שה זָא ָביְלָא
 0 איר וצ
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 ! טיס א טינלפג הכונחד הינש תבשל הרטפה

 = לָכְתֶא תושעל טיח לבו תוקרזמהדתֶאו םיִעָיַהדתֶאְו תוריכה"תא םודיח
 תרתלה תל ז סי םיִדמִע : הוה תב הָמלָש למל \ הָשע רשא הָבאַלְמַה
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 תָתּכַה תל יִתשתַא : תוכל | םיִתש תוכָבְשַהְ םיִתְש םידומטה שארילערשַא
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 | םיִרּומרנש תוכבשַה יִתְשל תִאָמ עבְרא םיִנְרַהתַאְו :םיִדּומַעַה שארלע שא

 ָ םידּומעה ינפילע רָשַא תַָתַלַה תלי יִתָש-תֶא תוכל תַחָאָה "הבבשל | םיִנּפְר |
 רֶקּב ּבַה"תֶאְ דֶהאַה םִיִהתֶאְו : תונכטה"לע הרשע תְַיִבַהיתֶאְ רשע .תונכמַהְהתֶאְ

 םיִלּבַהילּכ תֶאְו תוקְרְִמַהדתֶאְ םיעיִהדתֶאְו תוריפההתאְוש םיה תַחַ רשעדסינש
 בְכְּב טֶרמַמ תֶשָחָנ הוהי תְִּב הָמְלָש "למל םֶריַח השע רש .גיתכ לחאה 'הָלֶאָה
 -לָכתֶא המלש חנו :ןתרצ ןיבו תוכס ב המְדאַה הָבְַמְּב למה סקְצְ וריח
 רש םיִלָבַה לכ תַאנ הפלש שעוו תַשחְּנַה לקשמ רקַחַנ ןאל דִאָמ דֶאְמ ברמ 'ִלָבַה
 תורנמָמ"תאו :בהְז םיִנָּפַח םַחָל וילע נ רש ןמ לה בזה חַבְמ תא הוה תי
 יחקלמהו תֶלגהְו חרפה רו בהָז ריבה ינפל לאַמָשַמ שמח ןימימ שַמַח
 . תותְלַדְל תותפהו רּוגָכ בהז תחטַהְו תּופכהְו תוקרומהו .תוְרְזמהְו תופַהְו :בַהָ

 :בָהָז לכיהל תיבה יתלדל םישדקה שקל יִמיִנַּפַה תֶיַּבַ

 יכ ןטיס יא ליפשנ תבשב לחש שדוח שאר ברע תרטפה

 ָתאָבּו דאָמ דַרַּת תשלשו :ךֶבָשוִמ דפי תְדְקֶפִנְו שח רחמ ןתְנ ולרַמאיִו
 יצא לֶאַה ו ילצֶא ; תבשיו הָשעְמ מה ב םש תְרתְסרָשַא םוקַּמ מַהלֶא ,

 -תֶא אצַמ ל רעגהדתא "חלשֶאה הנה : : הָרמַמְל ילדחלשל הרוא הָהצ םיִצַחַה ה תֶשְלֶש
 ןיאו ל ל הָאְבְ ונחכ הָנָהו ל למ | !םיצְחה הגה רענל רמא רמו אדא םיצחה

 :הוהינ החלש יִּ ל הָאְלַהְ ָךַמַמ םיצחה הָגַה םֶלָעְל מא הָבָאְו * הָוהְיהיַח
 הָדָשּב דוד רתמיו :םלועדע ז יי נב היה הְּנַה הָּתָאְו יא ּונרָּבְִּרַשא רבו
 יי וסע ַפְּ !בשומ"לע הלמה בש : : לובאל םֶחלַה 'כ לא "ךלפה בשיו שרה יהו

 דאל דודסוקמ דקו לּואש דַצִמ ְנְבַא בש ןָתְנוהְי ביו ריקה בשומדלֶא עב
 רהט אָלרֶּב אה רוט יִהְלַּב אות הָרְקִמ רַמָא יכ אּוהה םִויַּב הָמּואִמ לאש רָבִד

 דאָלְּודמּונב ןתנוהילא לּואָש רמאיו רוד ןםוקמ דק פיו ינשה שדחה .תַרָחְמַ יהיו
 - דר לאשנלאָשנ לּואָשתֶא ה שינ םָחָלַהֶא םויהיסנ לומתדנ ישי אב
 ה אּוה רב \הֶחפָשִמ חכו יִּכ אָג ינלש ,רמא :םחל ז תוגידע .ידְמִעִמ
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 ריביאל לּומְּג םלשמ הוקי לוק לכיהמ לוק רע ןואָש לוק שבי םָהְו םֶכְתַממְשִב <

 אה יהינָּבתֶא ןויצ הדלוהסנ הלחרכ תה םע פ יג דלא דא סיב א לחייה
 תֶא ּחְמָש : ךיחלַא רמא יתרצת דילומה יִנָאיָא הוחי ךמאי דילוא אָלְ ריִּבָשַא

 כן מלו והילע .םיִלְּבאְַמַהַּ שושמ הָתֶא שיש :"הְָבְהאילּ ב ולי םלָשוהי ְי
 הי רמָ | ה ;ָּדובְּ זיז םתְננעתַהְ ּוצְמִּת ןעז מל הימה דשמ םָהְַבְש /

 : 3 יצחה 1 רמאאל דעגה ירה א ב :ק ה ₪ רשאי צח לה לו
 תו ל לאה הרתִמ רע גה ירחא וה ארקה :הָאהְ

 |( .5נה 2 ו

 שוק...

 שיא ל ליו | םימעפש -- ה א א רופא לפיו בנה לָצְאַמ 1 .דודו אב
 א ₪ על ףל ל 7 הי רמאיו : לידה דוהדע והלה תֶא ט שיא וכביו והשר

 4 ינרז לב העְביי היה הָוהְי רק הָיהְ םעָּב ונח מא ני יש ונעּב בש
 . - ְט ע ז

2-2 - ₪0 

 חלו .תבש ריטפמל תאירקה רדס
 נס יפכ וז סםלפ ןוכוק סיגט פ"סכו טודק סיכמולו עוכסס םסרפכ יככג ספכס ןיכוק ןוט5ככ סילפס פט ןיפיאומ מ"ל) קכטכ

 ןחעפ תֶלַכ םינרשע ינשו םמימה הנשיִנְּב םישָבְכְינש : תָבָשַה םיְבְו 8 חכ רנדפב
 4 הנ דיִמְּתַה .תלשלע ותַבְְּב חבש תלע :וכסְ ןמשב הָלּולְּב

 ָשַבְּכ דַמַא ליאו םינש קה בחינב םיִרּפ ל הלע ּובירסת םַכיִשְדַה .ישאָרְב
 תק ה רָפַל ןמְשב הלול הַחְנמ תל םיִנרשע השלשה : ימת הֶעְבָש הנשר
 רחנמ תלפ נ ןורָשע ןרשע :ר זחאה ליאל ןמשב "הלב הֶח מ תלמ םינשע ינו
 דיק ןיהה יי צח םָתיִכס : חוה הָשֶא חחינ חיִר הלע דחֶאה שבכל ןמשב הלולב
 2 ושדחְּב שדחי תלע תאז ןיי שבכל ןיהה תעברו הי תעילשו \ רַפל

 <וכסנו השעי רימה תלעילע .הותיל תאטַמְל תא םיע ריש :הָנָשַה

 , ( ןמס חישיג) שדוח שארו תבשל הרמפה
 [ראְו ילרנָּבִת ךשַא .תיב היא ילגר סלח ץֶרָאְָו יאְסְּכ םימשה הָוהְי ךמָא כ

 , 3 הל ןוהידסָאְנ הֶלֶאלַכ וחיו הָתָפְע ידי הלאזלכדתַאְ : יתחונמ םוקמ
 לכ הרע השה חבה שיאדדהָּבַמ רושה טחוש :יִרָבּדדלע דרחו רהב ינעלַא
 יקב םָתיִכְרּ ורחב הָמהַג ןוא ךרבטה הנבל ריבמ ריח המ קל מ
 הָנע יאו יִתארְק ןע םהָל איִבִא םֶתְרּונְמּומְהיולע תב רחב ינאנ : הֶצּפַח שפג
 וותידרבד ועָמְש + :ּורָחָּב .יִתְצַפַחיאַל ראב יב רה ישעיו ועמש אלו יִתְרַּבְּ
 אר התו רבי ימָש ןעמל םָירנמ םֶכיִאְש סֶכיִחַא מא ורָבּלֶא םידרחַה

 לא הָאְרְיִמ תא כ עמשימ רד הטילה הל לכח אוב י סרב הָד לי ליה םֶרָמְּ

 2 מ ד ו ל ל רַת ב הלא הע יח <



 7 .תפש :תרטפה , 3
 סע זו וידבעְהתֶא הָותְידִ הָעְקות הָנְחְרִּ 9 כ כיתות כבל שש םָיִאְר
 יתצב ופָא הַמָחְּב | בישָהְ ויתבּכְרמ או ןאובי "שאב חָוהי ָהְגַהְהיִּב :ןיבאדתֶא
 : הָיהְ יִלְלַח ובר רעָבדלָבה"תֶא ברח טָפָשנ "הוה. ט שאב יּכ : שאיבַתלּ

 ריוחה שב ילכא וב .ביתכ .ךחא תחא רחא תוגהילֶא םירהטמהו םיש" יז
 ץפלל הא םָהיִתְבְשחְִ םהישע ,מ יצאו .: הוה םֶאְנ ן ופי ודחי רָּבְכַעְַ ץקשהו

 ! םֶהְמ יִתְחְלָשו תוא םהֶבייתמ שו :יִדובְּב תֶא וארו ואבו .תונשלַהְ םיוגהילָּכְתא
 דשא םיקחרה רה םיִיִאַה 5 לבּות תש ל .יבשמ דּול .לופ ששר םילגהדלא םיִטילּפ
 -לָבְדִתַא ואיבהו יג רוב לתא ודיזהו ילובכת א וארזאלו יעמש-תא משאל
 לע תור ידיה וס יטופב ז החל | ו המ | ו

 םישדתה ימה -- יב 1 הוה רמָא . םיולל סינה וי א םהמיסנו :הוהו .תּב
 : סֶכְמְשְו םכערז המעי ןכה הָוהְידמִאנ ִנ נפל םידמע השע ינא רשא ו הָשְדְהה ץראהי
 רַמָא נפל תיִחַתְש הל רש .-יש אוָבי ותבשב 'תבש - | וטָּחְבְ שרחהידמ הָיָה
 אל .םשאָו ת ּוטְת 3 מע לת "ב יב םיעשפה סינה ירְפְּב ּואָרְ ואצנ :הוח

 ו א ז רש בלבל ןוארד ויה 0

 : 'ח רמא ינפל תותתש שחל רשַב 0 אובי וישב תכש ירמי ושהחב שרח ידמ היהו
 1 שדוח רתמ םכטפס )2 ןוכמפו ןוכ5כ .קוספ ףיסוסנ "6 .סויכו ק"ש סזיכ ם"ל למ 06 סידלפס גסנפ

 ל'ז יישר ירבדב םיללכ
 ג ולנעס ועכ סספס ןיפפ םוליפ . יככטס ת5 כקוס 5וס סנס .ועוגכסכ ו"טכ טכופט סוקמ לכ
 : סוטקנוס לכ וקעד טרפמ 555 סוגלפס לקופ וניל 18 . סגרפ סוטקנולו
 : סועט 5וסכ .סוגלקס לפוכ 16 . 5ןסט סוקמ לככ . סנלתמס (
 :' תוס ןכט וטוכופל סופר .י'עכ סיכמ 15 . ופוגרפו ("
 יס5וכ 86  יככעס ל פ סמ ונוס 16 . סוגרפ 5 ומוגרפכ כמו6 וניסו וכ 5:ויכ 15 ונוחד ןוגכ . סונכפס כתוכ סוססכו 0

 : לנוס ןופ) לוסט ערפמ %ןס סיתלמט ןוגק סוגלקס ןופל סרסנו כטוומ
 ןופנכ ךיכסמכ ך5 סוגרפס ןופל לע גפונ םכקמס ןוטל 16 , סורסל סינפכ סגכת סולקנופו כמוס 5ןססכו (
 : עומס ץ'וגסס רעפנ ל ךרג6 טרפ סוגלת . ךרלש סכקנ 16 . 5כס וקפסמ סוגלפסו לכע ונילפ 6ערכ םופיגו 3 טרפו ךונכ מפו) שו סוגכתס ןופל יפל ילכָעס ןמ סוגלקס \ ול סנטמסכ סגו . רכדס ךממ דככ וכ ומכ רכד סס 606 יו פוספ רעו ורכטס 5 סטטק 5:0 סועפס טרפפ 5וס 15 רקיפ6 5לו כוקי סונכת דכל ןוגק .סוגרתס סנו ירכעס כקוכ 5וסכל\ (

 -ההההיו- 9%

 םימעטה תומש = | ו

 ךפהמ יעיִבְר חַנְמ | חעְכ לוס חָיְמ אקדז חַנֶמ אמש
 אתת חג אָחְפִס אכְרמ לוליףקז [פק ףקז אמש
 --אלְא אלא אמר הָלודְגאָשילת הנמקחאָשילְת ד
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 תל ב קיִסּפ בית רג אָנְרדסישְרגשב



 |. הרטפהה םדוק םירמואש תוכרב 0-0

 -םיִיִבְּב ּרָחָּבְרְשִא םלעה ְךְלִמ וניהלָאהְוהי הֶתַא ָךּורְּב
 | ָךּורָּבִַתְמַאְּב םירמָאְגה םֶהיִרְבְדְב הָצְרָו םיבוט

 מע לארשיבו ורבע השמבו הָרְותַּב רחובה הָוהְי הַתַא
 : קדְצְו תַמָאה יִאיִבְנְּ
 / הז רמאי 7 םייסמשכו =

 'םיִמְעה לכ רצ םֶלועה למ ּוניהלֶא הָוהְי הֶּתַא ךורּב
 -הָשעו רָמאַה ןֶמָמְ גה לֶאַה תורודה לָבָּב קידצ

 אה הַתַא ןמָאְנ : קדַצְו תָמָא וירה לָּבְש 1 םיק למ רָּבִרַמַה
 רוחַא ךירבדמ דָחֶא רָבְדו ךיִרְבּד םיִנְמִאְג וניקלַא היה |

 :הֶתַאְדּורּב :הַתֶא (ןמחרו) ןמָאְנ ךלמ לא יִּכסקיִר בושי אל
 : וירד לָכּב ןמָאְנה לֶאָה הוה

 עישות שָפנ תבולעלו ונייח תיַּב איה יִּכ ןויצ לע םחר
 ;ָהיִנֶבְּבְויִצְהְמְשִמ הָוהי התא ךורְב:ּונימיִב הרה

 תיּב תּוכלמבו ךרבע איכה היִלָאְּ וניהלֶא הוה ונחמש
 אל ואָסָּכ לע נבל לגו אבי הרָהְמְב ךחישמ רוד

 שרק םֶשב יִּכ ודובּכ תֶא םיִרָחֶא דוע ּולחני אלו רז בשי
 הוה הֶתִא ףךורְּב דע םלועל ּורָנ הָּבְכִי אלָש ול תעַבְשְב

 : דוד ןגמ
 הוה תָבַשה םוילעו םיִאיִבְנַה לעוז ןהדּובעָה לעו הרותה לע

 ובכל הָחּונְמְלְו השרקל ּויִהלֶא הָוהְ ּונָק תש
 | : תָרָאְּפַתְּ

 |ןתוא םיכְרְכַמּו ךל םידומ ּונָחנֶא ּוניִהְלֶא הוי לכה לע
 ןורכ + דַעַו םלועָל ריִמַּת יִח לָּכ יִפְּב ךִמִש ךרְּבַת
 : תָבַשַה שק הוהי התא

0 

 ו ו



 .הנשה תותבשל תולפת
 תוישרפ עבראל רצוי םע

 תבש תלבק ררס - :
 תּואָלַפְנ יִּכ שָדֶח ריִש ייל ּוריש רומזמ ו ּונְעָשּירּוצְל הָטיִרָנ ייל הָנָנרַנ וב

 עורו נימי יל העָישוה הֶשע לא ץ :לל טיר תורמזּב הָדותַּ וינפ
 הֶלָנ םיוגה יִניעְל ותעושי י יי :עידוה : ושדק | ודב רֶשא :םיִהְט לכ לע לוד למ יי יי לזה
 םיה ולרשא :ןלפירָה תופעות \ץֶרא ירקחז
 הוחְּפְשנ ואב זורצי וידי תשבי וחשע א
 וניִהְש אוה יב 5 וש 8 ינפל הָכְרְבַ הָעָרָכ

 ולוקְּ םאםויה ודי יןאצ צו ותיערמ םע ונחנא

 וי הָביִרְמַּ םֶכְבַבְ ושָקִּת לא ועמש
 יִנּנֶחְּב םכיִתובא ינ ינוסנ רש לא ;רָבְרִמַּב הָס

 רּודְּב טּוקָא הש םיעָּבְרַא :ילָעּפ אר ם
 :יִבְרד ועדי אלסַהְו םה בָבָל יעת םע רמג
 :;יתחונִמ לא ןואבי ם םִא יפאב . ית ֶּבְשנ רש
 .|וריש +ץֶרָאה ָּכ ייל ריש שרח ריש ייל ור

 ל ותָעּושי םויל םוימ רָשַּב מש ּוכְרּב ייל
 לוד יִּכ :ויתְאלָפִניִמַעָה לָבָּב ורובְּ "םיוגב ּורפ
 ל יִּכ + םיחְלָא לָּכ לע אוה אְינ דֶאְמ ללה
 רֶדָהְו דוה :העעסימש ו ₪ ללא יה ה
 תוחַפשַמ ייל ּובָה שר אְפתְו וע נצ
 ואש מש דוב ייל ובָה : : 0 , רוב יפ וה מ
 שָרָק תרדהב ייל ווְתַשה תור ואבו ו הָח
 ףא למ וו יוגב ורמֶא :ץדָאָ | לָּ ויִנָפמ -
 וחמשי :םיִרָשיִמְּב םיִמע ןירָי טופ לָּב לבת ןינ
 יִרָש ולע : ואלמו םִיַה םַעְרִי ץראה לנה מש
 כ . יִנָפְל :רַעְי יצע לָּ ּוננִרָי זָא ב רשָא ל :

 קָרְצְּב לָבָּת טפשי ץֶרָאָה טפשל אָב יִכ
 ג ותְנּומָאָּ םימ ימת

 צור ו ו לָפְרעְו ןנע : םיִּבַר םייא חמי ץֶראַה לַּגָס ֶלָמ

 ך"ת ונפל שא יואְסַּכ ץוכמ טָּפֶשִסּו קדצ וביִבָ
 לֶחַתו האר לב ויקְרב ריאה יויְִצ ביִבְסִ טה
 ןורָא יִנפלמ , 5 יי ינָפלמ ומ גַּּכ סיִרָה יז

 םיִמַעָה לב וארו וקרצ מַה ודינה ץֶראָ
 םילילָאּב םיִללהְתִפַה לפי ורבע לכ שבי : ודו

 ןויצ חמשת העמש : םיִהְלֶא ב : חה א.
 יי הָתַא יִּכ :ָיָי ךיטֶפְשמ ןטפל ה הוה תונְב הנ

 םיעעְר רימ \וידיסח תושָפנ רמש ער 4
 ; הָחְמָש 'בל "ירי קירצל ערד רוא של
 0 ושרק רול ודה יב םקיִע מְש -

 , + םיַהְלֶא לָּב לע לע דאָמ אַ לָּכ

 וארטרשי תיִבְל ותָנּומָאְוודַסְחרֶבְ ןגותקדצ
 ועידה + וניהלא תעושי תֶא ץֶרֶא יִסְפֶא לכ
 ייל ורמז : ורמזו וננרְו ּוחְצְּפ ץיראָה לָּכ ייל
 לקו תורְצְצָהְּב :הֶרְמז לוקו רוונְכְּב רגב
 'אלמוסיחסע יילמהינ נפל ועירה רפוש
 די ףכ ואַחְמִי תורֶהְנ + הב יִבָשּויְו לָבָת

 ץֶרָאָה טפשל אָב יִּכ יי ינ פל 3 : ּוננרי םיִרָח(ר
 : םיִרָשיִמְּב םיִמע ו קדצב לָבִת טפשי

 . :ץֶרֶאָה טּונָה םיִבּורּכ 2 םימע זני ַּלִמ יי
 ףְמש ודוי : םיִמעָה לָּכ לע אוה םֶרו לוד ןויצב

 הֶּתַא בָהֶא טָּפֶשִמ ג למ ועו : אוה שורק אונו לּודָנ |:
 : תישע הָּתִא .בקעוב הקרצו טפשמ םירשימ תני
 שודק "וילנר םודתל ּווחְּפשהְ וניהלא 0 ומור
 ומש יִאְרקְּב לאמו וינהכב ןרֶהא הֶשמ : אוה
 םֶהיִלא רבי נע רּומעְּב + םנָעי אּוהְו יי לֶא םיארק
 םֶהינע הָּתַא 8 יי ומַל ןתנ קחו ויָתְלַע ומ
 2 ממורה + םתּויִלְעְ לע סקנו הל תיִיָה אָשנ לא
 :ּוניהלא יו שודק ִּ ושדק רַהְל וחמש וניהל
 דוב ייל ובָה םיִלָא יִנָּב .ייל ּובָה .דוהל רומזמ

 ייל חשה מש .דובפ יול ובָה ועו
 םיטרה דובָכה לֶא םִוָמה לע יי לוק שרק תַרְדַהְּב

 לוק :רֶדָהּב יי לוק ב יי לוק + םיִּבַר םָיִמ לע
 םדיקַריו < :ןונָבלַה יורא תֶא ינ רָבַש םּורא רָבְש
 בח יי לוק :םיִמאר ב ומ ןוירעו ןונבל לגע ומ
 אעדק רבי יי ליִחָי רב לח יי לוק שא תובָחל
 רמו ול ולָכיְָבּ תור ףשַחְיַו ו תוליא ללוח יי :לוק
 עי י : םָלּעְל לכ י 0 בש בש לּובַמל יי . : רוכָּ
 כב אנא םירמואו : םולשב ומע תֶא ּךְָבָי ין ומעל

 יִנָּפ הֶלּפ תארְקל ידוד הכל
 5 7 הְלְבִָנ תֶבש

 לא ּונְעיִמְשה :דָחֶא רּוּבְדְּב רוכזו רומ שו
 םשל + דַחֶא ימשו רָחֶא יי , דָחּויִמַה
 תכל +? הלהתלו תראפתלו

 'א (תבשל תולפת)

 + רול

 תארקל .
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 הכל : הֶלחת הָבָשָחַמְּב הָשַעַמ
 ףותמ יִאְצ ימוק .הָכּולַמ ריע ךלס שדק מ

 . אָבָּבַה קמע 7 בר .הָכָּפְהַה |
 הכל : הלמח הילע לומַחָי אּוהְו
 ידְנְּב ישְבְל . - רפעמ ירענת ד

 תיִּב ישי ןֶּב די לע . מע ְךּתְרַאְּפִת |
 ה> = + ּהָלֶאְנ יִשפִנ לֶא הָבְרִה .ימחלה
 יִמּוק ךרוא אָב יִּכ .יררועְתה יררעְת ה

 2 דובב ירּבּד ריש ירע ירוע .ירוא
 הכל : הל =
 יִחָחּותְשִּת המ יִמְלְּכִת אלו יִשְבִת א
 ,| הָתְנְבִנו .ימע ייגע וסָח כ יִמָהֶּת הַמּו
 הכל : : ּהלּת לע ריע
 לָּכ יקח  .ךְסאש הָסֶשִמְל ּוָה
 שושְמְּב. יהל ףילע שישי יל
 הכל : תֶלַּכ לע ןָתְח

 . יצירעת יי תֶאְו . יצורְפת לאמֶשּו ןימ ו
 :ֶלינְ הָחְמְשִּ .יצרפ ןֶּב שיא די לע

 הָחְמְשּב םָּנ . ּהָלַעַּב תרָמע םּולָשְב יִאוְּב
 . תֶלְנְס םע יִנּומָא ךות . הֶלָָצְבּ
 הכל : הֶלַכ יִאְּב הֶלָכ יאו

 /וכו תבשה םויל ריש רומזמ

. 
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 תבש לש תיברע תלפת
 : ךךובמה יי תֶא וכְרֶב זח
 :דַעו םֶלעְל ךֶרובּמַה 0 ךוְּב ח'וק

 רֶשַא סֶלעָה ךלַ ּוניקלָא יי הָתַא ָךּורְּב

 םוי אָרְזּב .זנוצְרִּ עקרב םֶהיִתְורַמשִמְּב
 | 0 הָשַעְִַ תשֶש יִּ ו איה תיא\ ינפמ ףשחו שח יִנָפַמ רוא ללּג הָלְיְִ

 ןיַּ לידבמו הָלְיל איִבַמּו םוי ריבעמו .רוא =
 ור 5 קו יח לא :ומָש תואָבְצ יי הלל ןיבּו םוי
 התא ךורֶּב עו םֶלעְל ונילע ולמי ריִמּת

 : םיִבָרַע ביִרעמה יי
 ינו תובָא יִדְסַה רָכְּ לנה הנק םיבוט הָרות . ָתְבַהֶא ףְמַע לֶאְרשְי תיָּב 'םלש תַבָחַא

 כ לע תל ונתוא סיִטּפְשִמ םיִקִח תוצָמּו = <

 / | = תבש .תלבק
 מנ חב ח תיִָנ ּונמקְבו ּוְְכָשּב וניִהֶא יי רוקמ איה יִּכ .הָכְלַנְו וכל תֶּבַש תאר -

 ּונויח םַה יִכ דע םלועְל יתוֶצמְבּו תות יִרְבְרְּב פיס .הכוסנ םדקמ שארמ .הָכְרִבה
 -ְֶבַהאְ . הלל םַמּוי הָּנְהָנ סְֶב .וניִמָי ראו
 .בָהְוא יי הָּהַא 'ִּורּב : םיִמְלעְל ּונממ רסָת לא

 ָפָס שָרופַה יי הָּתַא ָךורָּב ז ףֶכולָש תַבְס וניל הָמְבַחְּב םיִבָרע ביִרָעַמ ורָבְדִּ
 םילשורי לע "לארי ומע לָּכ לת וניל סול | םיתע הָנְשִמ הָנּבְתְב םירעש ַחַתוּפ
 ובה תֶא תושעל תבשה תֶא לארי ןרמשו | םיִבָכובַה תֶא רּדסמּו םיִנמזה תֶא ףילחמו

 תירחס תופת 5מת עמש תאירק * : לֶארָשי ומע
 י אה יִּב ּונילע םיִקְו תאז לָּכ הָנמ או תַמָא

 ומע .לֶאְרְשי ּנְחְנָאְ "ותל ןיַאו וניהלא
 לָּב ַּפְמ "ונלֶאוגה ונבְלמ םיִכְלַמ מ ּונרּופַה
 מ םֶלָשְמַהְו ּוניִרְצִמ ּנָל עָרְפִַּה -לֶאָה סיִציִרְעָה
 םיִּסָנ רק ןיַא דע תולודנז הֶשַעָח .ּונָשְפִנ יִבְא לב
 אלו םיִיַחְּב ונשפנ םשַה . רֶפְסִמ ןיא רע תואְלְפנְ
 ּוניִבְיוא תומָּב לע ונביררמה .ּונָלְנַר טומל ןַתַ
 םיִָּ ּונָל הָשַעָה .ּוניאְנש לָּב לע ונגר סָרְיַ
 .םֶח יִנְּב תַמְרַאְּב םיִתְפַמּו תותוא העַרַפְּב המק
 מע תֶא אָצְויו םיִרְצַמ יִרוכְּב לָּכ ּותְרְבְעְב הָּבַמַה
 ןַּב ויִנָּב ריִבַעַמַה - סלע תּורָחְ םֶבּותִמ :לֶאְרְש
 תומּוהַהּב םֶהיִאְנוש תְֶו םֶהיִפְדור תֶא ףוס םָי רז
 : משל .ּודּוהו ּוחְּבָש ורב ויָנָב ּואָרְו עט
 לֶאְרְִי ינבּו הָשמ םֶהילע ולב ןוצְרְב 1תוכְלמּ

 ז םֶלְכ ורְמָאְו הָּבִר הָסַמְשְּב הָרִיַש ּונ ףל
 אונ שָרקב רדֶאְ הָכְמְּ יִמ יי םֶלֶאָּב הָכְמַכ יִמ

 קוב יִנָב וא תוכל ג אפ הש תַלָהֶת
 םלועְל ךלֶמי יי +ּורמָאְו וש יִלֶָא הָו הֶשמ ִנָפל |:

 פח דָיִמ ולָאְגו בקע תֶא יי הָרְפ יִּכ רַמָאְְו + :דַעְו
 : לָאְרְשי לָאָנ יי הָהַא ךוְּ וונממ

 ונָּבְלמ ונרימעהו םולשֶל ּוניהְלֶא 2 ּונביִכֶשַה
 .ֶמש תַבַס ּוניִלָע שרפו םיִיַחְל

 יעל ונעישוהו ,יִנְפלמ הָבִט הָצְעְּב ּוננקַתְו
 ב רָבָ בוא ונילעס רה .ונדעב ןגֶרְו .ףמש
 יצְב : וניִרְהַאָמּ ניל ןָמָש רָסָהו ןוגיו בער
 הָּתִא ונליצמו ונרמוש .ָאיִּכ .ּונְְיְִסת ד פה

 תאַצ רומש הָתֶא םוחַרְו .ןּוח ּךָלֶמ לא
 ?ורפו . םלוע דעו הָמעַמ םולשְלו םייחל ונָאְובו

 אר יִנָּב ןיִבּויִניִּב + :םלוע תיִרָּב םֶתְרְְל

 ב בקע ימלא קח ימלא סרב
 יְִסִח .לַמּוג ךוילע לא אָרונַהְ רובה לּודגַה

 הָאְב מע ןטמל ז סיב יִנָבל
 ְי ו 0-90



 ב תבשל תיבדע .תלפת 0
 אלו .ָּךֶלְַּב 6 ןֶסוחְב אלו שָכְלְב אל ;'םייַח יחל נמל | ןיקילרמ ןיא .ןיקילרמ ןיַא הָמִבּ ןיקילדמ הָמָב [טייחת רג ינְְ םידחג ץ למ .םיחְל נר פי
 אלו .רָּבְדֶמַה ב אלו . ןֶיִאָה תַליִתְפִּב : םֶהָרְבַא ןנָמ יי הָתַא ףורְּב :ןִנָמּו עישומו רע ְלָמ

 .הָוָעַשְב אלו תֶפָזָב אל .םיָמַה ִנָּפ לַעָש הקריב
 בר "התא םיִתַמ ההיַתִמ ינדַא םֶלּועְל רוּבִג הָּתַא

 : (שודקה לפה פ"ץנ) ץעְה ןמ אַצויה לכו .ןתשפ אלא וב ל ןיִאְלִעָה | : שודקה לֶאָה יי התא ורב : הל הלל ןמ אָצויה לָּב : דָבְלּב הז מב אלא ןיקילדמ ןיא םוי לֶכְּב םישודְקּו שודק שת שודק הֶּתַא רַמּוא ןופרט יִּבְ .טֶפנְבְ ןֶרְעְּב תועקפןָמְְּ םיִגָּ : םיִתָמַה רָיִחָמ ןֶמָשַּב תונונצ ןַמָשְּב םיוגַא משב ןימָשְמֶש ךמָשְּב | הא ףורֶּב .: םיִתמ תויחהְל הָּתַא מ םיִנָמָשַה לָבְּב ןיִריִּתַמ םיִמָכְִו תָּבשַה רּובְּכיִנָפַמ | + םימַַָּחְל ויוְירכז םיִָחָבַ ףב - ןרטעב | יקולדמ ןיִא רמוא לאעמְשִי יִּבַר .בוט םויְּב : עושי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמ תיִמִמ למ ל המה ימּ הָפרֶש משב ןיקילרמ ן ןיָאגוּב ןיקילרמ ןיַא לשָבִמ תורובג לַעַּב ףּמָכ יִמ .רָפַ ניל ותָנמְָא סי וניאָש דֶחֶאְו לָשְבִמ דָסֶא םיִרמוא םיִמָכִַו .לֶשָבְמ םיִרוסַא ריּתַמּו ו ילו אָפורו |םיִלָפּונ ךמוס בָלחְּב ךיקיִלֶרַמ רָמוא ירמה .םּוחנ .בְלחב אלו | םיִּבר םיִמָחְּ םיִתַמ הָיִחמ דָסָחְּב םייח לָּבְלַבַמ .היְלאב אלו .הפרש ןמָשב אלו .קיק ןָמָשְב א| * םָשָנַה דירומּו ַחּורָה בושַמ ףרוזמ + עישּוהְל
 דֶגְּבַה תַליִתְפיותְַּ אל םיִלָהא תַאְמְמאָמט מ וניא :

 אָההְש ליִבָשְּב .רָגַה יִפ לע הנ \ןמש האלי הרות בּותַּב ןכְו . םינמזה הָציִּב לש תֶרְפּופְש םֶדֶ בוקי אלה 0 איָה |לָּכִמ ותשדקו * םיִמיה לָּכִמ .ּותָבְַב הרוהט רַמּוא אָביִַע יִּבַר .ּהָּב ןיקילרמ | יִאְו איָהו * רו םיִמָש .השעמ תא 1 הָאְמ רַמוא רָעיִלא יּבְר .הָבָהְבַה אלו הָסָפְקָש : ּףֶמָשל יעיִבְָשַה םוי תֶא תשַדַק התא
 .ריִּתַמ הָדּהי יִּברו .סַרֶח לש איה ּויִפַאו תפַטמ םיִמְלֶא לַכיו :םָאְבְצ לבו ץֶרָאְְו םיִמָשַה ולי
 לכ אּוהש ינפמ רּתְמ הָלְתִמ רָצויַה הָרְּבַהְֶא לבא תבָשיַו השע רֶשא כאל יִעיִבָשַה םִּב 7
 רָּנַה דַצָּב הגנו מש הָרְע םֶדָא אלמי אל .רַחֶא רב : הש רשא ותבאלמ לָּבִמ יִעיִבְָשַה סו
 .תָבָאּוש אהְתש ליִבָשְּבהָבּתְּב \ֶליִתַּפַה שאר ןָיו |ת תַבָש וב יִּ ותא שבק יעְְבְשַה םוי תֶא םיִהְְ
 ַחּר יִנָּפָמםִּטְסל יִנפִםיִבָבּכיְִבוע ִנָּפַמ אָרְיִתִמ |ונשדק .נָתחונַמְב הָצְר וניִתובָא יָלאו וניהל אּוהָש יִנָּפַמ רֶגַה תֶא א הָּבַכְמַה ריִּתַמ הָרהְי יִּבַרְ : תושעל םיִהְלֶא אָרְּב רֶשַא ותְכאלַמ למ

 רג לע סח .רּּפ יש הֶלּוחַה לבְשב וא העְר ונָעְּבש ָהְרוהְּב ונקלח ןתו ףיְיצְמְּ
 נאש לע .ןָתְרְל תַעְשַּב תות םִשנ תוריִבְע שלש | ךוָּב :ףָכָש ישדקמ לֶאְרְש "הב .וחוניו שר לע :ֶחָּפ השע אּוהָש יִנּפִ הָליְִפַה ןמ ץוח לב תָבַש .ןוצְרְבו הָבהַאּב ונהְלֶא יי ונליחְנה תֶמָא רַמוּפיִסּוי ברבי ה ַַה לעסַהּבְִמְשה לעסְּ עַל ונָּבְל רָהְטְו ּףַהָּמְשיִּב ּונָחְפַשְו ףָבּוש
 םירבד הָעלֶש רָנַה .תקלרַהְבּו הָלחְּב הָּדְנַּב תורי |פייחפ פ!פפ3 8695 'וכו הצר : תָּבָשַה שְָּקִמ יי הֶּת
 ןיליִבטַמ ןיאְו . .יאדּוה תא ןיִרָשְעִמ ןיִא .הָכְיַח הא לָאָה בקע יהלאו קָחְצי יהא םָהָרְבַא קָפַס הָכָשַמ קַפֶס .רָגַה תֶא ּוקילְדַה םֶּתְבַרָע םֶּתְרַשע יִהְלֶא ּוניִתובָא יַהלאָו ּוניִהְלָא יו הָּתַא ףּור .הָבָשַח סע בש בֶרָע ותיִּב ךותְּב רמול םדא + ךירצ| ןפכ .לוחקמ כ'חלו ולכיו סילמופ )סקסו ץ'שק | ץ"ש
 רע ל לבא . תּורָגַה תֶא ןיקילֶדמ ןיִאְ .םילָּבַה תֶא|יזהא -- הנק | לע לֶא אָרנַהְ רובְגַה ,

 םע תֶּבַש בָרְעב ויד שמשמל סרא ביי אָנינח יב רַמָא אית ןרָמָאמב םיתמ היחִמ ּורָבְדְּב 1 ג : ןימַה תֶא ןיָנְמוטְו . .ןיִבְרָעְמ מו . יאמדַה תֶא ןסכ ליתתמ דיח'
 אל אָהְבִר אחלה פסוי בר רַמָא , אָצְיו חבש אמש חבש ןיִאָש שודקה (ףלמה ת "מ) ל

 ורומל 5 לבו רַמָאְגָש ל םולש 4% הָארִ / בעגוינ פל םֶהָל חיִנָהְל הֶצְרְס מח ירמי ראי רַמָ יב ושדה תב גש םִּּב עַל חינה וו
 : םולשב ומע ֶא ַרְַי יין ומעל דוע וי : תישארב השעמל רֶבַ גו יִנָשְדְמ :ָךָנ בוט השקבָא וניהל תיב מל יבוש א - הָשְדְקּב חיִנמּו יִעיִבָש ךִרָבְמּו תּבש הָרְּבִדַא יער יחא ןעמל+ ךיַתּנמָרָאָּב הש לח שדקממולשהְודא תואדוהה לאתר מוש יָהָ :לושָכמ רומל ?ןיאו ה יִבָהאְל בר םולש עמ דימָפ לבב ומָשל הדו רה נוב אלא ָךינָּב ירק לא .ָךיְנַּב םולש ברו יי[

 = עא י'ק ונילע שודיק ןנברד ש"ק ש"ק 'וכו וניתובא יהלאו רנוחלא כ
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 הפ
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 יא  (תבשל תולפתנ למ 6 5 ו שקל לקה ריק , 0 ל 4



 / ו 7 -// ה 0 ! דג ל 2 6 ד

 | תבש : לש תירחש : תלפת 0
 / הֶתַא ב ּהָמָשָל ֶּתְרּוה ידכולו ףִמָש :סז למי תסנכס תוכ) .םנכנסכ

 + אר פעל הָרּו ל :לֶאְרְשִיְיִתּונְּבְשִמ בקע ךילקא ובפ המ
 רח דש סלה ףלִ וניל וי | הֶפַא ךּורָּפ הָוָחתְשֶאד לתיב אבָא רח ברָּבינָא

 וא תא 0 ו ,ןעמ יתבְא יי * ךתַאְרִיּב ףשךק לכיה לא
 : נח ףילא וָנָּפ יי ראי :ףרמשלמ מ גוי וב ו כ

 םולש ףל ם ליו לא ויִנָּפ אשי תֶלַּפְתיִנָאָוי ישע יי יִנָפְל הָכְרְבִא הָעְרְכָאָ

 | םיִרּוכְּבַהְו הֶאְּפַה רועש םֶהָל ןיאָש םיִרָבְר ולא |'ננע נע ףדסח - םיִהְלֶא ןוצֶר תע 0 ' ףל
 : הרות .דּומלתו םיִרָפַה תולומג ב רָהְו שי למ

 הזה .םֶלעַּב םֶהיִתורְּפ לָבוא םֶדָאָש םיִרְבָד ּולֶא : אָרְבְנ ריִצָי ל לב רט .ּךלֶמ רֶשֶָא םֶלש ןורֶא
 .םָאְ בָא דּובַּכ ןָה ולאו אָּבַה םלּועל תַמָי - ןרקהו : אָרְקְ מש למ יא ,לפ צְפֶ 2 ו תעל

 -תירחש שרַדָּמַה תיִּב תַמָּבְשַהְו םיִדָסַח תּולימְגּ היה אּוהו : אַ למ ָּבְל .לּכַה תּולְכּב יִרָתַאְ
 - תַסְנכהְ םילוח .רּוקְבו םיחְרא תַסָנְבַהְ תיִבְִ או דָחֶא אה : ַרָאְפְתּב הָיהְי אּוהו .הָוה אּוהְ
 ןיִּב םולש תַאָבַהְו הָלְפִּת ןויִעְו תַמַה תיל הלּכ יל תישאר יִלָב :הריכ ע הל דל ליִשָמָהל .יִנָש
 | : םֶלָ דְָ הָרּה יה ורָבַחְל םֶדֶא ל חו יִלֶא אוהו + 'הָרָשּמַה ועָה ולו . תיִלְכַת
 יה הָרוהמ יב ּתְתָנְ הָמָשנ .יהלא הנ .יל סו מו יִפָנ אּוהְו :הרָצ תַעְּב יִלְבֶח רוצו
 הָּתַא ּהָּתְרַצִי הָּתַא הָתאַרְב התַא 5 7 / תַעָב . יח וור דיִקְפַאו | דב : ארְקא ם םויּב יו

 : אריִא אלו יִל יי יָת יחור םע : הָריִעָאו
 לֶא תע 2 אָצְמִנ . חּבַּפֶשש יַח םיִה"ֶא לִי

 םנוסְלַעְנ . ה דיח יןיאְו דָחֶא :ותואינ 'מ
 אל .ףוג וניִאְוּףִנַה תמר ול ןיא : ותּודחַאל ףוס יא
 .אַרְבִנ שא רָבּד לכל ן דק :ותָשְדַק ויִלֶא ָךורָטנ
 לבל סלע ןודָא ונח :ותישארל תיא ןיִאְו ןושאר
 לֶא ונח ותָאּובְנ עַפֶש :ותּובְלַמ ותְלדג הָרַוי .רַצּונ
 :דוע השמָּ לָאְרְשיב סקאלווק ּהָראּפַתְ ותל יט ישא
 .לֶא לנתב תרתי והְנּומְּת תֶא טיּבַמ איב
 ריִמָי אלו לֶאָה ףילחי אל :ּותיִּב ִמָאָנ ואיִבְנ די לע
 טּבַמ וניִרָתס ע !דויו הפו :1תֶלּוְל םיִמִל הועלתה
 .ּלָעְפמְּב דָסָה שאל 0 וה קב רֶבּד ףוסל
 | מַה ץקל 'חלשו : ותַעְשַרְּב ער עַשרל ןתּונ
 הָיִחְי םיִתָמ : ותַעּושי 2 ִבַחְ תודפל ּונחיִשַמ
 + תלה םַש דע ידע ורב .ָּסַח בכ "לא
 ּונָש 4 רשא םלעָה ףלמ וניהלֶא יי הָּתַא ָךּורּב

 : םיִדי תַליִטְנ לע ונּוצו ויָתוצמְב
 הֶא רצ רֶשָא סלה ָּרַלֶמ וניהל : הָּתַא ָךּורּב

 םיִבְקנ "םיבקנ וב ארו הַמְכַחְּב "םדָאָה
 ַאָש דובב אָפְכ ונפל עודו יונ םיִלּולַח םיִלּולַח
 רפא יא םֶהַמ דָחֶא םֶתָפִי וא םֶהַמ דחא תת
 ורב : תָחֶא הָעַע וליִפֶא ףיִנָפְל דימעלו םיקתהל

 : תושעל איִלְפַמּ רב לָכ אפור יי הָּתַא
 ונשק רשַא םֶלעַה ךלמ וניה לָא וי הָּתַא ורב

 גהּובָא יַמלאָו ּוניִהְלֶא 0 הינפלמ ןוצר יהיו| + הָרּות יִרָבְדְּב קו על ונּוצו ויָתְַצַמְ
 ואו ףיִהֶצִמְּב נקב הֶרּוְּ ונליגרתש ּונִפְּב "התת ירד תֶא ניהל . אָנ בֶרָעַהְ

 ! ןועו הָרְבַע ייל אלו אָטַה ייל אל ּונָאיִבְּ ּוחְנָא הָיַהְנ לֶאְרְש תיּב ףמע רפב 5
 ףצי ונב לש לֶאְוְויזב ידיל אלו וס יריל | יעדוי ל לש תיּב פע יאָאצ אא

 % ונקיחרהו 0% ו תולפת)

 [-- יִּבְרְקְּ הרש הָּתַאְ יָּב ּהָּתַהַפנ

 יִתְעָל.יִּב ּהָריזַחְִלו יִנַמִמ ּהָלִמְל ריתע
 א הזו יָּבְרְקַּב הָמְשנַהָש ןמז לָּכ אבֶל
 לָּכ ןובר יובא יהלאו וחלא ? ףינפל

 חָתַא ורב :תומָשְגה לָּכ ןודא םישעמה |
 : םיִתַמ םיִרְנְפל תומשנ הדממה יי

 ןִתָנ רָשֶא .םֶלעָה למ וניהלא . הָתאיִדְורְּ
 1 הלל ןיִבּו סין ןיְ הל הָניִב \ יוכָשל

 ;יוג ינשע אלע םלעַה ךָלַמ וניהל יי התא ָךרּב
 רָבְע ינשש אלע םֶלּועָה ּךְלמ וניק"א יי הָתַא ורב
 תשא ינשע אלע םֶלּועַה ףלמ וניהל יי הּתַא 0

 : סיִרש חקופ סלה ָךְלַמ ּוניִהְלֶא 1 חָּתַא
 םיִמְרע ..שיִּבְלמ סלה ףלמ ניהְלֶא וי הָתַא =
 :םיִרּסָא ריִתַמ םלּוע ה "ךלמ וניִתלא 6 הֶתַא ָךורְּ
 : םיִפּופְּכ ףקוז םלועָה ףלמ וניהלֶא "ו הָּתַא ָךּורְּב
 : מה לע ץֶראָה עקור םלוע למ וניחלא יי ַאָב
 ;יִפְרַ לָּ יל הָשָעָש סֶלּעָה ךימ ּוניהלַא יי אָ
 :רָבָ ודָעצִמ ןיִבמַה םֶלּעָה ךְלַמ וניהלא ו א
 :הֶרובְגְּב לאְרשי רזוא םֶלּועָה ְּלַכ וני יהל יי אב |ם

 .ֶרָאְפתְּ לארי רטזע םלּועָה למ וניְלֶאי יי אב
 .חְכעיל ןתוגה םלועַה למ וניה*ַא יי הָתַא ור
 דש ריִבְעַמַה םֶלּועָה לכ וניהלא . הָּתַא ָךורָ

 : יפעפעמ הָמּונהּו יניטמ



 רָצְיּב ּונקְּבדְו עָר רָּבְמִמּ ער םֶרֶאַמ ּונקיִחְרה
 רָּבַעַּחְשַהְל ּונְרְצַי תֶא ףכ םיִבּוט ה ל

 7 וב ו יי 6 ה יה
 םיִנָּפ תּעַמו םיִנּפ .יִזעמ םוי לָכְבּג םויַה

 ער ענָפמּו עָר ןֶבְשִמּ ער רָבָחִמּ עֶר סֶדָא

 ןיַּב השק ןי לעְבַמּ השק ןיִּדמ תח שַמַה ןטשמ
 : תיִרָב ןָב וניִאָש ןיִבּו תיִרָּב ןֶב אוהש
 תֶא .הָמָנ םיִהְלֶאָ 1 יי םיִרָבּדַה רַתַא
 : ננה רמי םֶהָרְבַא ולא רָמאַיַו םָהָרְבַא

 תֶא ָּתְבַהֶא רש ו ריח תא ףְנְּ תֶא אָנ חק רֶמִא
 הלל םש ּוה לַעַהְו היְרּפַה ץֶרֶא לֶא ףל לו קחצ
 םֶהְרְבא סבו ל ולא רַמִא רֶשֶא םיִרהֶה דַח אל
 ותא וירעג יִנָש תֶא קיו ורמח תֶא שבחיו רקב
 לֶא ליו סקי הלוע יצע עקביו ונָּב קֶחְצי תו
 אָשיו ישילשה םווּב : םיִהְלָאָ ול רָמָארֶש ָשָאוקָמ
 רַמאיַו : קחְרָמ םּוקּמַה תַא ארי ויניע תֶא םֶהָרְב
 יִנָאְ רומָחַה םַע הפ סֶכְל ובש ורע לֶא םֶתְרַ
 : םֶיִלֶא ה הבנו ה הָּכ דע "הָבְל רעש
 ונָּב קָחָצָי * לע םֶשיו הלעָה יִצָע תֶא םֶהְרְבַ הק
 סה וכל - תֶאְו שָאָה תֶא ריב חק
 יבָא רמי ויִבָא ₪ לֶא קַחְצְ רמי גו
 היא םיִצָעָהְו ש שָאָה הָּנַה רֶמאַַו נב יה דמג
 הָשַה ול הָאְרַ 2-2 םַהָרְבַא רָמאַיַו , הלל הֶט
 וקָמַה לֶא ואבי + והְחי םֶהיִנָש וכלי ְנָב הל
 חומה תֶא םֶהָרְבַא םש ןָבָיו םיהלאה 4 רַמָא רָט
 ותא םשיו וב קחי תֶא רקע םיצָעָ תֶא ףךר
 ודי תֶא םֶהָרְבַא חַלָשיַו ;םיִצָעְל לטממ תָּבְזִמִה
 ולא אר רקוו \ : ונָּב תֶא טחַָשל תלְכֶאַמַה תֶא ח
 רָמאַיַו םָהָרְבַא סָהָרְבַא רֶמאיַ ינ סימה מי ךא

 הֶּתַא :םיהלא אָרָ יִכ ית ;דָי הָהַע ִּ הָמּואַמ
 תֶא םֶהְרְבַא אָשיִו:יִנַמִמ ריח תֶאל נב תֶא תב
 לו נקב ךַבָּפַּב זחַאְנ רחַא לא גה אר
 וב תָחה העל ּוהָלַעַַ לאה תֶא הקו םֶהָר
 רש הָאְל יי .אּוהַה םוקפה םש םָהָרְבַא אָק
 לֶא ו \ ףאל מ אָרְק : הֶאְרַי יי רַהָּב םויה ד
 םָאְנ רתַעְבְשנ יִּב מאיו: םָימְשַה ןמ תיִנָש םֶהָר
 ּתְבְשְה אלו הזה רַבָּבַ תֶא ָתיִשָע רָשֶא ןעי + 1
 הָּבְרַא הברה כָרָבַא ַּרָב כ הרי תֶא ָךִנְּ
 תפָש לע רֶשֶא לכו םיִמשח יִבְבוְּ ףרו
 עְבי וכְרְּבְַהְו : ויִביא רעש תֶא ףערז שריו |
 בש לב תְעמְש רָשָא : כ יג

 צג
6 % 
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 ג | תירהש
 בש רָאְּב לֶא ָּדְחִ וכלי ומי ויָרְעְ לֶא םֶהָרְבַא

 . :עבש רָאְבְּב םֶהָרְבַ יבש

 רַתְסֶּב םיִמָש א םֶרֶּפ אַהָ + םֶלועְל |

 : : רָמאו םכשו ובָבלּב תַמָא
 םיִליִּפַמ ּונָחנִא ּוניתוקרצ לע אל םיִמְלועָה לָּ ןובר

 הָמ . םיִּבַרַה ףימחר לע יִּכ ףיִנפל ננה
 הַמ ו הַמ סח הס יח הַמ ונח

 ימ

 - םֶָיַח ימי וה המ בוריּכ ל יל
 גלָכַ ה לַּהיִּכיַא הָמָהְּבַה מ םֶרָאָה רהומּו .ףינפל
 ףבהא םֶהָרְבַא נבחר נב ףִפַע ּונחְנַא לבא

 קָחְצַי ער . הָיְרְפַה רהָּב ול ַתָעְבשנָש
 נב בקע תַרָע בפה בג .לַע רק טנש ּודיִחָי
 תק ותוא תבהאש ְתְבַהאמְש ב
 : ןורשיו סארי ומש תֶא תאר וב ָּתְחַמְשש
 החלו ל תודוחל םיִכָיח :ּונְהַנָא כפל

 הָיִדוהוחבש ת קלוש רָבל הְֶַפְל
 ּלָרּוג םיִעָנ המּ ּונְקְלֶת בוט המ ּוניִרָשַא :ףִמְשל
 םיִמיִּכָשַמ :ּונָחְנַאָש ּוניִרָשַא ּונתָשְרי הָפָי הַמּו
 ;ם* לָבְּב םימעפ םירמואו | רקְבָו ברט םיִביִרָעַּ

 דַחֶא ו יי ּוניהלַא יי לַאְרְשִי עמש
 :דָעְו םלוע ל ותוכְלַמ דוב םָש ל

 הֶתַא םֶלעָה אָרְבִנ אלָש דע איה ה תא |
 אוה הֶּתַא םֶלּועַה אָרְבְנְשִמ אה

 שק אָּבַה סלועל או אּוה הָּתַאְו הֶּזַה ֶלעְּב
 ףכש תא שקְוףִמְש ישידקמ לע ךֶמְש תא
 , :ּונָנְרק | ּהיִּבְגַתְו םיִרָמ * ךעְושיִבּו ּךַמְלועְּב

 י 0 ּףֶמ בש תֶא שדקִמ יי יי הָתִא ו

 משב ץֶרָאְבּו :םמְשב .ּוניהְלֶא וי אוה הָּתַא
 ןושאר אּוה התא מא ..יִניִלְעַה םימָשה

 ץבק . םיִהְלֶא ןיא ךיִָעְלְּבמּ ןורָחַא אוה הָּתַאְו
 יִאְּב לכ ועְדיְו וריי .ץֶרָאָה תופַָּכ עַּבְרַאַמ ףיוק
 תובְלממ לכל ףּבְל םיִהְלֶאָה אוה הָּפַא יִּכ לוע
 תֶא ץֶרָאָה תאו םימָשה תֶא ָתיִשָע התא .ץֶרָאָה | ר

 די השעמ ילָכָּב יו םָּב רָשֶא "לָּכ תֶאְו םיה
 .הָשעת המ ףְל רַמאיִש םינותחתב וא םיִנְלְּ
 ּףִמָש רּובָעַּב דָתַמ ּונָמע הָשַע םיִמָשַּבש וניבָא
 הַמ ּוניִהְלֶא ונל .םָיקְ ונילע אָרְקְנֶש לודגה
 יִצְבְק .תַעַבּו םֶבְתֶא איִבָא איִהַה תַעְּב .בּותָכַש
 יִמַע לַכָּ הָלְַתְל 'םָשְל סֶכְתַא ןּתָא יִּ םֶכְתֶ
 : וי רַמָא סכיני םָפיִתּובְש תֶא יִבּושְּב ץראה

 : רבדוו 'א | (תבשל תולפתנ
, 



 [/[/- תירחש 6
 !ןומִנקו השש הָפּולקְו רָשִע םיִנָש טשקה .הָנִמ
 ןיִסיִרְפַק ןיי .ןיִּבְק העת הָנישַרַ תיִרּב הָעְשִּת
 ] יסירפק ןיי אָצַמ אל םָאְ אָתְלִּ ןיּבְק אָתְלִתְַ ןיִאְס
 .בקה עבור תיִמודָס למ .קיּתע ן ןירוח רַמַח איִבָמ

 תֶשְחְנ רייָכ ַתיִשָעְו :רמאל השמ לאיי בדיו

 לָהֶא ןיִּב ותא תנו הצְחרל תַשחַנ וגכבו = "
 וצָחְרְו :םִיָ הָמִש ּתַתְנ ַָּבַזִמַה ןיִבּו דָעְומ
 : םֶהיִלְנִ תֶאְו םֶהיִָ תֶא ונְממ .ויָנָבּו ןרָהַא

 ותמי אלו םימ ּוצְחְרַי דַעומ לָהֶא לֶא םֶאבְּב

 השא ריטקַהְל תרָשל במה לא םָּתְשְְב וא
 הָתִיַהְו ותמי אלו םהילגרו םהיִדְי וצו : ייל

 : םֶתְרהַל ועל ול םלּוע קח םֶהָל
 לֶאְרְשִי יִנָּב תֶא וצ :רטאל השמ לֶא ָָ רָּבַָיַ

 ישָאְל ימִחל יִנָּבְרַק תֶא םֶהְלֶא תרמו
 ָתְרַמְאְו :ודעומּב יל בִרְקַהְל ורְמְשת יחי ַחיִר
 יִנָּב םיִשָבְּכ ויל ובירקה רָשֶא הֶשֶאָק הֶז םֶהָל
 שָבָּבַה תֶא גדיִמַת הָלִע םויל םיָש םמיִמְת הָנש
 ןיִּבהָשַעַּפ יִנָשה \ שָבָכַה תֶַאְורקְּבַב הָשְעַּת דָחֶא
 הָלּולְּב הָחְנַמ תֶלִס הָּפיִאָה תיִרישָעו :\ : םִיּבְרְעָה

 הָיָשַעָה דִיִמָּת תלע : ןיהַה תַעְיְבִר תיִתּכ ןַמְשְּ

 תעיבר וכְסְנו :ייל הָשֶא חהיִנ חיִרְל יניִס רַהְּב
 : ייל רכש לג ךפה שרק ךָחָאָה שָכָכל ןיַהה
 תַחְנְמְּ םָיְּבְרַעַה ןיּב הֶשָעַ יִנָשַה שָבַּכַה תֶאְו

 :ויל חי ַחיִר השֶא הָשְעִ ּכְסנְכּו רקבה
 וקו יו . נפל הנפצ חומה רי לע ותא טַחָשו

 :ביִבָס ַהָּבְוַמַה לעומְב תֶאיִנַהּכַה ןרָמַאיִנּב

 נפל וניִתובָא וריטקַהָש וניקלא ו אוה הָּתַא

 שלמה תיּבָש ןַמָוּב םיִמַפַה תרוטק תֶא

 איִבְנ הָשמ רי לַע םֶתוא ָתּוַצ רָשָאַּכ םָיַק הָיָה
 :הָרוְּב בּותְּכּב

 תֶלִחְשּו ףַטְנ םיִמס ל חק השמ לֶא יי רָמאיו
 היה דַבְּב דב הֶבַז הָנְבְלּוםיִמַס הָנְבְלֶחְ

 רוהט חַלַמַמ קה הֶשָעַמ חקה תֶרטק = תא ָתיִשִעו

 יִנָפְל הָנמַמ תַתְ קה :הָנָמַ קש :שָדק

 שרק מש ל דָעּוא רָשֶא דָעומ לָהֶאּב תרְעָה

 ןַהֶא ּוָלָ ריִטְקַה רַמָאְנְו :םֶכְל הָיִהִּ םיִשְרָק

 תורָנַה תֶא וביִטיַהּב רֶקְּּב רֶקְַּב םימס תֶרְטק

 םִיּבְרַעָה יִּב תּורְגַה תֶא ןרהא תולָעַהְבּו : הָנריִטְקִ

 : ֶכיִתְרְִלְיַ וי יִנָפל ריִמָּת תרטק הָנְריִמְקי

 םיִשַשַו תואמ שלש ,דַציִ תֶרַטְקַה | ּוטפ ןנָבִרּוְנִת

 םישָשו תואָמ שלש הב ּויַה םיִנָמ הָנימְשּו

 ספ םוי לָכְל הָנַמ .הָמַחַה תומי נב העִמַחְ

 םיִרָתִי םיִנָמ הָשלֶשּו םיברעַה ןיַּב סֶַפּו תיִרְחַשְב

 .םיִרּופְּכַה ב וינפַת אלמ לוד ןקּ םונכמ םֶהָמָש

 ןקחושו . םיִרּופְּבַה םוי בָרָעְּב תַשָתְכמְ םֶיִזָחַמּ

 רשע דַחַאְו . הקרה ןמ הקד אָחְתָש כ הפ הפי

 הָנְּבְַחַה ןֶרופצהו ירצה ולאו י הָב ּויָה םיִנָמַ

 הָעיִצְּ רומ .הָנָמ יִעְבְש םיִעבְש לקשמ הָנוכְלַהְ

 רָשָע הֶשָש רשע הֶשש לש םכְֶכְו רג תלש

 או הָקָסֶּפ שַבְּר ָּּב ןְנ םָאְו אּוהש ָּב ןריה

 ָב ןועְמְש ןָּבר

 -תַפְכ ףא רַמּוא הנ יִּבַר .אּוהָש ָּ ןָשש הלעמ

 : : הָחיִמ ביח ָהיִנָמְס למ תחא רפה
 אָלָא זניִא "רצה רמוא .לָאיִלְ

 הַמְל הָניִשְרַ תיִרּב ףַמְקַה יִצָעַמ ףטוגה ףךש
 אָהְתְש "כ ופה תֶא ָּּב 8 ידְּכ הֶאְב איה

 :;דּובָּבַה נָפַ הרב סלי ומ ימיני אלא

 קֶדָה רַמּוא .קחוש אּוהָשְּ רמוא ןָתָנ יִבִכ אָיְנת

 הפי לּוקַהְש יִנָפִפ קֶרָה :בָטיִה בָטיִה
 עברו שיִלָשַל הָרָּ אצל הָמַּפ םיִמָשָּבל
 םָא לָלָּבַה הָו הָדּוהִי יִּבַר רַמָא :ונעמש "אל | ת

 לכ תַחֶא רַפָת םֶאְו ןיִאְצָחַל הָרָשַּכ תב
 : : הָחיִמ בָיח ָהינמס

 םיִעָבָשְל וא םישָשְל תחַא רָמּוא אָלפפ רב אָיִגַת
 רוע :ןיִאָצְתְל ירש לש הֶאָב הַתִיַה הָנָש

 שבר לש בוטרוק הב ןונ היה ולא ארק רב יִנָת
 ןיברעמ ןיא הַמְלְו הָחיִר יִנּפַ גרוע לוכּו םֶדֶא וא
 לָכְו ראָש לכ יִּכ הֶרְמַא הָרּוַהָש נָפַמ שבר הב

 : | ול הֶשֶא ומ וריטקת אלט שַָבְּר

 . -- פיג הפ בקַעַ יחל ונל בָגָשַמ ּונָפַע תואָבְצ יי

 העישוה יי וו :פ'גָרַּב חט םֶדָא יִרָשַא תּואְבַצ יי "
 רַצָמ יל רַתְ התא : פג ּונָאְרְק םויב וננעו למה
 חַתְנמ ל הָבְרִמ : הָלַס יִנָבְבּוסַּה טלפ נר יָנְרְצת
 | תוינומרְק םיִנָשְבּ סלע יִמיִּ םילשּוריו הד וה
 ארמנד אָמָשִמ הָכְַעַמַה רָרָס רָבסַמ הָוה יובא

 הדוק הלו הכְרטמ.לּואש אָּבַאְד אָבְלַאְו
 אש הָיִנָש הָכְרַעַּ .תָרטְק לש ה הָיש הָבְרֶעַמְ

 נָש רוסו םיִצָע יִרְזג ינש רּוַסְל תַמְרוק תֶרטק
 בו ןושְו יִמיִנָּפַה חּבְומ ןושרל םֶדּוק םיִצְע יִרזג
 למה תַבָטַהְו תּורָג שַמָח תַבָּטָהְל םֶדוק ימיִנָּפַה

 תק ריִמָּתַה סַדְו דיִמָּתַה םֶדְל תֶמְָדּוק תּורָנ
 ומרק תורָנ יִּתש תַבַטַהְו תור יִתְש תַבַטַהְל
 ונמל יִרָבָאְוםיִרְבִאְל תמרוק תק תֶרטְקְל
 ומ ןיכס ןיִבְסְנל ןיּתְבַח ןיּתַבְחל הָחָנַמּ
 | לע דיִמָתְ ןימרוק ןיִביזְבּו ןיִכיִזָבְל ןיפֶסּומו
 ול ריִטקַהְו הָלעָה ָהיִלָע ףרת רַמָאְגְש םיברעה
 ל תונָּבְרְקה לָּכ םֶלָשַה ָהיִלָע םיִמְלַשַה יִבְלָח
 נ גיבא . "הרר ריִתַה ָךִניִמ תג חב אנא

 \ .אָרּנ ונרהפ ונבגש ףמע תגר לק
  'א גש 1-2



 תירחש | | /
 לֶכְּב ןֶתְטיִחָש םילק םיִשָרְק ריִזנ ליִאְו הָדּותַה | שי יי . םֶרָמְש תַבְבּכ הדוח ישרוד רג א
 תונָתִמ יִתָש ןועט ןַמדַו הָרַעְּב םוקמ ית רימב + םֶלָסָ רמת ףתקֶדְצ פמחר סרה םֶכְרַ

 לָכב םֶדָא לָכְל ריעָה לֶבְּ ןילכאנו .עברא ןמש | "לט בל" + ד להנ במבו שורק
 אָציִּכ םהְס םרומה : תּוצָח דַע הָלְיְ םויל לָכַאמ | : ףתשרק ירה ףטמ) הנ רי
 תייצ ויקש ' תולעת עדי 3 וניתקצ עמ לבק ונעו

 : דַעְו םֶלעְל ותוכל דובָּכ םש ורב

 יִנָשּו םמיִמּת הָנָש יִנָּב םיִשָבְכ יִנָש תָּבַשַה םויב
 ו ןֶמָשב ל הָלּולְּב הָחנַמ 'תֶלס םיֶנרֶשע
 הָּבְסנו ריִמִּתַה תלע לע ותבְשּב תַבַש תלע

 שרוח שאר
 5 םינש רקב יִנָּב םירָפ ייל הל בירק סֶכישְדַה ישארב

 השל : םֶמיִמּת הָעבש "הש ינב םיִשבְּ דָחֶ

 םינרשע יִנָשּו דָחֶאַה "רַפל ןמשב הלו הָחְנמ "תל םיִנֶש

 תלפ ןורָשע ןורשפו רָמאַה ליאל ןמשב הלול הָחְנִמ תל

 : ייל הָשֶא םתְיִנ ַחיִר הלפ דחאה "שב ןמשב "לולב הָחְ

 תָעיִבְרּו לָיאְל .ןיִהַה 'תָשיִלְּ רעל ו הָיהְי ןיהה יח םָהיִנ

 רעש : הָנָשַה ישְָחל ישר שרח תל תאז ןָיְי שבכל ןיהז

 : וכו הש דיִמַה תלע לע יל תאטחְל דָחֶא םיוע

 ןִתְטיִחש םישדק ישרק םיִחְב לש ממ והזיע
 ןָתטיִחְש םיִרּופְּכַה םוי לש ריעשו רַּפ ןופַצּב

 הָיזה ןועט ןָמָרְו ןופצב תרש לבב ןָמָּ לּובקו |ןופצנ
 הָנָפַמ בָה זה חב לע תָכְרְּפַה לַעְוםיִדַבַה יב ל
 דוס :לַע ףפוש הָיָה םּדַה ירש תֶבָּבַעִמ ןֶהָכ תמו
 : בָּבַע אל ןַתנ אל סָא ןּוציִחה ַחַבַומ לַש יִבְרע
 ןֶתָטיִתְש םיִפָרְשִּנַה םיִריעָשּו םיִפְרשַנַה םיִר
 ןועט מד ןפצב תרש יִלַכַּב ןמָּ לוקו ןופצ
 תתא הָגָתִמ בָהַזַה חַבְמ לַעְו ן תָכְרַפַה לע הפ
 דוסי לַע 'ףפוש הָיָה םָּכַה ירש ..תָבָכַעַמ ה
 ולֶא בָּכִע אל ןתנ אל םָא ןוציִחה בכ לש יִבָר
 .דיִָּיַהְו רּוּבַצַה תאטח : ןָשְלַה תיִבְּב ןיפרשנ ,
 לע םישרח ישאר יִריִעַש רּוּבַצַה תאטח ןָה ול
 תָרש ילְכָּב ןָמּד לוקו | ןפָצַּב ןֶתָטיִחֶש .תורָע
 : תונרק עַּבְרַא לע תוונָקִמ עַבְרַא ןּועט מד ןופצ
 ןֶרְקְל ול אָבּ בבס הָנָפּו שָבָּכַב הֶלַע רצ
 תיִנפְצ . תי 'פְצ תיִהְרמ תיִחְְומ תוָמְ
 הָיָה םִּדַה ירש תָמורְּ תיִבְרְעַמ .תיִבְרַג

 םיעלקה ןמ םיִנָפְל ןילְבַאְג יִמורְּב רוסי לע ףפ
 : תוצח רע הללו םויל לָכָאמ לב הָנְהְכ יִרְ
 ּהָמָּ ָ לובקו ןפְצּב התטיחש םיִשָרְק שדק ל הלוע

 תּונָקַמ יִתְש ןועט מד ןןופַצַּב תרש לבב
 : םיִשאְל לילכְ) חותנו שָעַפֶה הָנעַטּו עַבְרא ןק
 םשֶא תומָשֶא ה לא . תומָשָאְו רּוְּצ יִמ לע יח
 ריִזנשֶא הָפּורָח הָחָפש םשַא תוליעְמ םשֶא : תז
 לּובקו ןופצב ןָתמיחש - ּולָת םֶשֶא עְרַוצְמ ₪
 תונָּתְט יִּתְש ןּועט ןָמְד .ןפצַב תַרָש לבב
 ירבזל םיִעְלְקַ ןמ םיִנָפל ןילכָא : ,עַבְרַא ןז

 : תוצָח דַע הלל םויל לָכאס .לָבּב הָנִה

 4 ו ו יד

 םֶהישְנְל םיִנָחּכל לָכָאְנ םרּומהְש 7 אלא םֶהָב
 םילק םישְדק םיִמְלְש 3 םָהיִדְבְעְל 'םֶהיִנְבְלְ
 תוונּתַמיִּתְש ול מד תר = לָכּב ןֶתְטיִחָש
 ונו .עָבִרא ןהש
 םֶהָמ םֶרמה : דָחֶא 0% םִמִ יִנָשל לָבָאַמ
 םֶיִנל םינָהכל לבא םֶרומַהְש אלא םֶמב אָצויִּ

 : םֶהיִדָבַעְלּ םֶהינְבְלְו
 ןֶָטיִהֶש םילק םישָרְק חַסַּפַהְו רשָעַפַהְו רוכְּבַה

 תַחֶא הָנָתִמ ןועט ןַמְד הָרְִעַּ םוקמ לבב
 רוכְּבַה ךֶתליִכָאַב הָנָש דוסִיַה דָגנּ ןָמיַש דָבַלְבּ
 לָכָּב ןילָכאנ ,םֶדא | ל רָשָעַמַהְ םינחּכל לבא
 הַסַּפַה ;דָחֶא הל םמָ ינָשל לָבָאַמ לבב ריִעָה
 תּוצָח דע אלא לָבָאְ נא הֶלילב אָלֶא לָכָאְנ וניָא
 : ילצ אָלֶא לבא וניאו ויונמל אָלָא לָכָאְנ וניִאְ

 הֶרוּתַה תּדָמ הָרָשַע שלב רַמוא "לאָעַמְשי יּכר
 ןיְנבַמ .הָוש הָרַזגִמּו רמו למ ןהְּב תַשַרַדִ

 : םיִבּותְכ ינשמ בָא ןנְּבַּ .דָחֶא בּותְבמ בָא
 יא לכו טֶרפּו לֶלַּב .לֶלְכו טָרְפמּו . טרפו לֶלּכִ
 יִרָצ .אוהש לֶלָּבִמ . טֶרפַה ןיִעְּ אלא ןד הָּתַא
 הָיְהְש רָבָּ לָּב .לֶלָבְלד ףירְצ אוהש טֶרפמּו . טָרָפל
 אָצ ומְצָ לע רַמְלְ אל ל לֶלָבַה ןמ אָצַ לֶלבּב
 הָיהְש רַבָּ לָּכ .אְָי לכ לֶלַָה לע רמלְל אלא
 אָצ נינט אּוהָש דָחֶא ןעט ןועטל צי ללב
 אַ לבב הָיהָש רָבּ לָּכ .ריִמָחַהְל אלו לקהל
 לקהל אָצָּי וננָעְכ אלש רֶחַא עמ ןועְל
 רָבַּּב ןוהל אָצָיְו | ללב הָיַהְש רָבּד לָּכ .ריִמָתַהְּ
 ּונָריַוחיש דע ולכל וריזחהל לוכו | הָתַאיִא שָרָחַה
 . .נָיְנָעַמ רמלה רַבָּב . שּורָפְּב "פל בותה
 הי םישיִחְבַמַה םיִבּותְכ ,ינשןכו ,ופּוסִמ רַמְלַה רבו
 ג םֶהינִּב ערכי ישילָשַה בּותְכַה אבָיָש דע ה תֶא

 תיִּב הָנְִיָש וניתונא יהלאו וניהְלֶא 6 יי ףינפל ןיצָר .יִהָי
 ףדבענ "םשו ּךֶתרְותְּ רנקלח ןתו [ נימי הָרָהְמּב שּדקַּה
 ךגברד שירק : תוינימדק םיִנָשכ ( םלע יִמיּב הָאְרֶיְּב

 יִכ יי ךֶמַמּורַא :דִוָדְל תַיּכה תַּכְנִמ ריש רומזמ | *
 יָתְלֶא יי : יל יביא ּתִחַמָש אלו יִנתילד

 לואש ןַמ תילעה יי ז ינאפרתו ףילא יתעּוש
 ודה וידיִסַחִיַל ּורָמַז:רוב ידרימ ינתיְיַח ישָפַנ
 בֶרְעָּב נוצר םיִיַח פאב עגְיִּכ :ושָדְק רכזל
 לָב יושב יתְרְמָש יִנָאְנ  הָּנ רקבלו כב ןיל
 יִרְרָהְל הָתְדַמְעַה ףנצְּב 5 : ליעל טומָא

 ש 'א (תבשל תולפת)

 ד



 תירחש 8
 אָרְקַא יי ךיֶלַא :לֶחְבג ית ְיִנָפ םֶרתְסַה זע
 לֶא יְִּדַרּ יִמְדְּב עצב חמ :ןּנִחְחָא יִנא לֶאְו
 ינו יי עמש : ךתמא דיגִיה רֶפְע ךדויה "תחש
 תְַַפ יל לּוהַמָל יִדְפְסִמ תְכַפַה "יל רזע הָיָה יי
 דִובְכ ףרָמזי ןעמל :  הָחמָש ינרזאתו יקש

 יי> :ךדנא םלּועְל יַהְלֶא יי ו אלו
 יארוב תא .חבשלו ללהלו  תודוהל יפ 0 ןממ "נירה

 ידי לע היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחי םשל
 : לארשי לכ סשב םלענו רימט אוהה

 . אּוה ףורְּב ,םֶלּעָה הָיָהְו רָמָאָש ָךּורְּב
 רפוא ורב .תיִשאַרְב הֶשע ךּורּב ן
 לע םַחרַמ ְךּורּב .םיקמּו רזונ ףּורָּב .הָשָעְ
 ףּורּב . תיירבַה לע םחרמ ףורְּב .ץֶרָאָה
 דעָל יח ףּורְּב .ויִאְריל בומ רֶבָש םֶלֶשִמ
 :ומש ףורָּב ליִצַמּו הפ ּורְּב .חַצְנְל יל
 בָאָהלַאָהֶלעָהְּדְלמּוניִהְלֶא ייהְּתַאְּּורְּב
 רֶאיפִמְג חְבֶשִמ ומע יִפְּב ללִהְמה ה ןֶמְחַרַה
 .ףְּבִע דִוָד יִריִשְבּו ויִדָבעויִריִסַ ןושְלּב
 ךֶלדגְנ תורַמְזָבּותוח ָבֶשַּב וניהְלֶא 0 ללה
 ךְכילמְנו מש ריכזנו ל ךראְּפְנּו ףחְּבשְנּו
 ףלמ .םיִמְלועָה יח דיִחָי .ּוניִהְלָא ּונָּכְלמ
 ךרְּ :לודגה זמש רעירע רָאַפְמ חָּבֶשֶמ

 : תוחְּבָשְּתַּב לֶלְהִמ למ יי התא
 ג ויִתְליִלַָע םיִמַעְב ועורוה משב וארק יי ייל גדוה

 ג ויָתאָלַפְ לבב ותיש 97 רמז ול וריש
 ייושרדניי יי שב ב5 חמש ושדק םָשְּב ול לַהְתַה
 הש צע רַשָא ויָתאָלַפְנ ּורָכְו ריִמּמ וינפ ושקּב זו

 בקש ִנְב בע לארי ער והיפ יטָּפָשמּ ויָתָפמ
 ורכז ויטפְשִמ בח .לָכְּב וניתלֶא יי אּוה + רח
 תֶא תַרְּ רֶשָא : רוד ףאְל הו רַבָּ ותירְּ סלע
 קל בקול ק הָרימענ + קחי ותָעּובָשּו סָהָרְבַא
 ןענב ץרא ןתא ףל רמאל ג םֶלּוע תר לֶאְרַשיל
 םיִרגְו טעמּכ רפְסַמ יִתְמ םֶכָחהְּ :םכתלחנ * לָבַת
 ;רחֶא םַע לא הָבְלְמממְ ווג .לֶא יוָמ וכלהַתיו + : :ּהָּב
 : םיכלמ םֶהיִלָע הבי םקשטל שאל תי אל
 ייל היש : ועְרת לֶא יִאיִבְנְבּו ִחיִשְמַּב עְגַת לַא
 ורפס : ותַע ושי םוי לֶא םּומ ורשב ץֶרָאָה ל
 יב :ויתאָלְפִנ םיִּמַעַה לָכְּב ורובכ תֶא םיוגב

4 

 : םיִהַלֶא לָּב לַע אּוה ארונו דֶאַמ ללְהַמְ : לוד
 : הֶשָע סימש 0 םִליִלא םיפעה יִתלֶא לב יב
 ייל ובה + מק הר וע ויל רָרַהְ דוה
 ייל ובה : זעְו דוב רי ובה "מע תוחַפְשִמ
 ייל ּוחַתְשה וינפל ואב הָחְנמ ואש ומָש רוב
 ןוַּּת ףא ץֶרָאה ל ויִנָפלִמ לת יש תַרְרַהְּב

 . איוְֶרָאָ לָגְְו םִיִמְשַה וחַמְשְי טומה לָּב לבה
 הָרֶשַה ץלעי אלְמ סה םַעְרָי : ךְלַמ יי םיוגב
 אב יִכ יי נפל רעיה יִצָעּונְנִרַי ַא :וב דשא לכו |

 סלועל יב בוט יִכ ייל דזה + ץֶרָאָה תֶא טפָשל
 גנצבקו ונטשו הלא ונעיעוה ּורָמאְו : ודפת
 הבמה ז שרק םש55 תודוהל םגַה ןמ ּגְליִצַהְ
 : לע זה ןמ .לָאְרְשַי יהלֶא יי ךורָּב : ֶהְלהֶתּ
 (: ייל 'ללַהְ ןמָא םעה לָכ "ורמי םלעַה דעו
 גאוה שודק וילג םדַהָל ּווהָתשהְ וניקלא יי ומ ממר
 .שודק יִּכ ושדק רַהְל ּותתְשַהְו וניהלא 4 וממּור
 .תיחשי אלו ןּוָע רפכי םוחר אוהו + יהא 2
 "יי הָתַא : ותָמַח לָּכ ריִעַי אלו פַא בישָחִל הָּבְרַהְ
 יָת מאו ףרסח יִנָמַמ .ףימחב אָלְכִה אל
 גה םלּועַמ יִּכ ףידסחו יי י+ ףיממב רכז ינּורְצַ
 םיקָחָשב ּזעָו ותואג לֶאְרְשי לע םיהלאל וע ות
 וע ןמונ אוה לֶאְרְ לֶא ףישקממ םיהלא ארונ
 2 יי תומקנ לֶא : םיִהְלֶא ךּורָּב םַעל תמָצְעַתו
 ולע לּמָּג בָשָה ץֶרֶאָה טפש אשה + יניפוה תומקנ
 לי :הלָּפ ףָכְרְב ףמע לע העושיה ייל :םיִ
 9 :הלס בקש יהְלֶא .ּונָל בא שמ ונע תואבצ
 ףלמה העושה י וו : ךּב חמב םֶדָא ירא תואְבְצ
 תא רו מ תֶא .הָעישוה :ונָאְרְ םויב ו
 תָהְּכַה ּונָשְפִנ : םֶלועַה דע םֶאְשנְו סער ףתלחנ
 שב יִּכ ובל חמשי וב יִּכ אּוה וננְנַמ ונע י ייל

 :ךל ונלח רש וניל יי ףדסח יהי גנט ושדק
 הָתְרַע 'הַמּס + : ג וגל תת ףטשמ ףדסח יי 4 נארה
 ףלעמה יקי יי יִכְנָא : ףְסח ןָטמְל ונדְפ ול
 םִעָה יִרָשַא :והֶאְלמִאו ל ּךיפ בָחְרַה םִיִרצַמ ץראמ
 ףרסחב יִנָאַו + ויָהְלֶא ייש םַעַה ירא רול הָבְבָש
 יל לַמְיִּ ייל הרישָא שי יִבְ ל יתתטב

 םיִרְפְסְמ םיִמָשַה :דוְדְלרומזמ ַחַצִנִמל
 דָיִגִמ וירי השעמו לֶא דּובְּכ

 ּהָלילְל הָלילו רַמָא עיִּבי םויל םוי : עיקרה
 עמָשַנ יִלְּביִרבדְיאְורמַאְזיִא :תעדהוחי
 לָבְת הצקבו םּוק אָצִי ץֶרֶאַה לָכְּב : סליק
 ןָחּכ אּוהְו :םֶהָּב לָהֶא םש שמשל םֶהיִלַמ
 הצְקִמ :חרֶאץּורְלרּובְנְכשישיותפחמ אָצי
 או םתוצק לע תפוקתו 1אָצּומ םִימשה
 ףָכישִמ הממ יי תרות : ּותּמַחַמ רֶּתְסִנ
 ךוקפ :יִתַּפ תַמיִּכִחַמהְנִמָאְנ "ו יי תורע שפנ
 תריִאְמ חב יי תוצמ בל" יחְמַשִמ םירָשייי
 זמ רעל תֶדמע הְרוהְמיי תארי :םיניע
 ₪ 5 םידפָחָנַה :וָדְחָ וקרצ תו

 4 ולה



 רבע םָּגיםיִפוצ תֶפְנְו שבדמ םיקּותְמּוב- -

 יִמ תואיִנָש :בר בקע םֶרָמשְּב םֶהָּב רַהָ

 רבע ףשח םירֶז מםג:י:קנ תּורתְסִמ ןיב

 : ברעַשפמ יתיקנו תיא זָא יִב ּולָשִמְילַא
 יי נפל יִבל וינה "ִפ יִרָמַא ןוצְרל ויה

 י : יִלָאוגְו ירוצ
 והָשְרֶנַ ליבא ינָפל ומ עמ תֶא ותונֶעּב דוד

 ותָלַה ריִמָת תַע לבב יי תֶא הָכְרְבַא :ךלי
 : וחמש םיונע ועמשי ישפנ לָלַהְתִּ יב ג יִפ
 5 תא יתרה + וב ומש הֶמַמורְנּו יִתַא ייל ול
 ורה ויל ּוטיבַה "ינלִצָה יַתורוגמ למ ינצ
 לָּכמּ עמש ויו אָרְק ינע הז : ורפי לֶא םֶהי
 ויִאְריְל .ביבס יי י ףאלמ הנח : ועישוה ויתור
 רֶבָנה ירְשַא 5 בוט יִּכ ּואְרּו ּומְעַט :םֶצְלַ
 רוסחמ ןא יב רישדק יי תֶא וארו : 13 הָסָ
 ּורָסַחְ אל יי ישרדו ּובע זר ושְר םיִריִפָּ ג ויָאְ
 : םֶבְרָמְלֶא יי תאְר \ יל עמ ָע םיִנב ובל :ב בוט ל
 : בוט תואָל םיִמָי בהא םייח ץֶפַחַה שיאה י
 עָרַמ רוס : הָמְרִמ רב היתפשו ערמ נושל רצ
 לֶא יו נע :ּוהפְדְרו םולש שקב בומ הש
 ער "שב יי ינפ | םֶתְעַוש לֶא ויִנאְ "יקי
 לָּבמּ עמ "ו ּוקעצ + םֶרְכז ץֶראַמ תרז
 ב תֶאְו ₪ ְִבְשָנל . בורק + םֶליִצַה םֶתּו
 לי נלי םַלָּכַמּוק קירצ תועְר תור ג עשוי ָח
 : הָרְבְשנ אל הָנֶהַמ תַתַא ויִתומְצע לכ רמ
 0 י הָדופ משאי קיד יאְנשְו ה עָשר 'תַתַמ
 \ 13 םיִסּוחַה לָּכ ומשא אלו וירבע שָפנ
 הָּתַא ןועָמ יִנדַא םיִהְלֶאָה שוא הָשמל הל

 ודל םירה םרַטְּב :רדו רב ל ָתיְיַה
 : לֶא הָּתַא ' םלוע דע סֶלועַמ לָבַתְ ץרא ללוח
 יב :םֶדָא יִנָב ּובּוש רָמאָּתַ אב רע שונא בש
 הֶרּומשַאְו רבַעַי ִּכ :לּומ מְתֶא םויּכ יניב יִנַש ף
 : ףלחי ריִצָחַכ רקְבַּב ויהי הש ָּמִמְ :הלי
 ּוניִלְב ִּ : שב לֶלּומ בֶרָעל ףלחו ץיִצָ רלנ
 ּוניִהונּע יב תש התש :נְלָהְבִ ַּתָמְחַּו הפ
 נב ּונמָי לָב יִּ 'ִנָּפ רּואָמְ ּנמלַע ף ג
 וניהונש דמו 3 : הָיָה ומְּכ וש ּנלָּ כ ךתרב
 הָנָש םיִנומָש תרּובָגב םָאְו .הָנָש םיִעְבְש ם
 וע עָדוי יִמ : הָפַעַנו שיח ד יִכ ואו למ ב
 עָרוה ןּכ וניִמָ תתונמל :ָָרְבע ּךֶהֶאְרי ּף
 לע םֶחָּנָהו יִתִמ דע וי הבוש + הָמָכָח בבל אי
 הָחְמְשְנְ הָנרְ ףדסמ "רקּבב ונעבש 5 יד
 וי וניִאְ תונש ּונתיִנע תמי וחמש + גונמָי ל

 ג םֶהיִנְּב לע ףרדהו ףלעפ 9% ְלֶא הָאְ ָש

0 , 

 : :והננוכ וניד השעמו 0 ל
 ייָל רמא נול ידע לַצְּב רול רֶתָכַּב בשי

 אּוה יִּכ : וב חַטְבָא יהלָא יִתְדּוצְמּו יסחַמ
 ףל ךָסָי ותְרְבָאְּב : תווה רָבּרִמ שוקי חַּפַכ ְליִצִ
 .אָריִת אל ו ומָא הרסו הָּנִצ הָסְַה יִפִָּכ תה
 לה לָפְאָּב רֶבְִּמ : מ ףועָי 'ץהכ הֶלְיַל דַחפִ
 הָבְבְּ ףלא ד ףרצמ לפו :םירהצ דושי בָטְקמ
 תמש טיּבַת ִףיִניִעְּב קר :שני אל ףילא עַמיִמ
 תמש ןוילע יו יסְחַמ יי הֶּתַא יִּכ : הָאְרִּת םיִעָשְר
 ברקו אל עגנו הע ףילא הָנִאְת אל : ףנועְמ
 לָכְּב ףרבשל ב 'הָוצ ויָכָאְלְס יִּכ : להב
 :ףלגר ןָבָאּב ףוגת ןפ ךנואשי םִַפַּכ לע : כר
 יב יִּב : ןיִּגְַוריִּפְּכ סומר ָךורְרהְוַתַכְ לחש לע
 ינָאְרְקְי :ימש עדי יִּכ ּוהָבְגַַא והלא קשה
 ףְרא :ּוחְדְבַבַא והצלהא הָרְצְבי ּנָא ומע הנאו
 יונו םיפי ךרוא : יִתְּושיִּב ּוהָאְרַאְ ּוהְיְבְשַ םיִמ
 49% יִדָבַע ּולְלַה יו םש תֶא ּולְלַה הָיּוללה

 .תיָּב תורָצַמְּ ₪ "תב םיִדָמועָש
 ג םיִעָ יִּכ ומשל ּורְמַ יי בומ יִּ הווללה ּוניהְלֶא
 יִּתְעדִייִנָא ִּכ : : ותָלְגסְל לאָרשי הי ול רח בקע ב
 ץֶפִח רֶשָא לכ + םיִהְלֶא לָכָמ ּונינדָא 6 לּודָנ יִּ
 : תומוה לָכְו םיִמַָּב ץֶראְב םימשב "הָשע 4
 הָשָע רַמָמל םיִקרּבץֶרָאַה הקמ םיִאָשִנ הֶלַעַמ
 םירְצַמ יִרוכָּב הָבהֶש .:ּויָתּורְצּואַמ חור אָצְמ
 יכָותְּ םיתפומו תותא חלש : הָמָהְּב דע םֶדָאַמ
 םיּבר םיִוג הָּבהש : וידבע "לכ העְרּפּב םִיָרְצמ
 גועל ירמ אָה ל ןוחיסל + םיִמּוצַע םיִכְלַמ 'גרַה
 םצְרַא ןתנו + ןענֶב תוכְלְממ לכְלּו שבה לכ
 0 " םלעְל ףמש יי : ומַע לֶאְרְשַיְל הָלָתַ הלחנ
 גסַהְנְהְ וידבע לע מע יי ןידיִּכ : רד יי כ
 םֶתְ הפ 'םֶדָא יד השַעַמ בזו ףַסִּ יוגה יּבַצָע
 הל םִיזָא :'ּואְי אלו םהל םיניִע ורדי אלו
 יה םֶהומַּב : םֶהיִפְּב חור שי א ףא נז אלו
 כרב לֶאְרְשְי תיִּב < םֶהָּב הטוב רֶשָא לפ םֶהישע
 ּכָרַּ וולה תיָב :יי תֶא ּוכְרַּב ןרֶהֶא תב ,יי 5 תֶא
 ןויִצְמ יי ווי תא וכְרּב 2 יאר 6 י תֶא

 ג הָוללַ םילָשּורי ןכש =
 .ז ּוְסַח םֶלּועְל יִּ בו יִּכ ייל ודוה

 + ודסה םֶלועל יִּכ םיּהלֶאָה יתלאל ּודוה
 : ּּדְסַה םֶלּועְל יִכ םִיִגדַאָה ריִנֶאל ּודוה
 + ּודָסַה םֶלּעְל יִּכ יִבְל תולדנ | תּואָלַפנ השעל
 : ּלֶסַה ל יפ 5 הָעבְתְּב םימשה השעל | ו

 4 ּדְסַח םֶלנ םימה לע ץֶראָה ְך עָקורָל
 השעל יא .(תבשל .תולפת)
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 : ּזדָסַח םֶלעַל יִּכ םְִלידְנ םירוא הָשעְל
 : לּהסח םֶלועַל יִּכ םייַּב תֶלָשמִמל שָמְשַה תֶא
 : ַחיִלִּ הֶלילב תולשָמִמְל םיִבָכוכְו חֶרַיִה תא
 : לְּסַמ םֶלעְל יִכ םתיִרוכְבּב םיִרָצִמ הכל
 : והָסח םֶלעְל יִּכ םֶכותְמ לארשי אָצויו
 : וָסַח םֶלעְל יִּכ היּוטְנ עדו | הקזח די
 : ָּסַח םלועל יִּכ םירזגל ףוס םָי רז
 : והסח םלועל יכ וכותב לֶאְרְשו ריִבָעַהְו
 ; ָסַח םֶלּעְל יִּכ ףוס םִב לַחְו העְרַּפ רַעְַו
 : ְּסַח םֶלּועְל יִּב ךָּבְדְַּב ומע ךילּומְל
 םיִלּודָנ םיִכְלִמ הָּבַמְל
 םיִריּדא םיִכְלַמ גרה

 : מַה םֶלעְל יִכ
 : ּוְּסַח סֶלּועְל יִּכ

 : ּּדְסַח םלועָל יִּכ יִרמָאַה ךלמ ןוחיִסְל
 : דָסַה םלועל יּכ שבה ְךלֶמ געְלּ
 : ָּסַח םֶלועְל יב הלחְנְל םֶצְרַא ןַתָנְ
 : ַסַה םלועל יּכ לרבע לארשיל הלחנ
 : | : ָּסַה םֶלועַל יִּ ּונל רֶכְז "ּונְלָפָשבש
 : ּהָתַה םֶלּועל יִ רנירצמ ּונקַרֶפִ
 : ָּסַה םֶלַעָל יִּכ רש לבל םֶהְל ןַתנ
 : ודסַח םלועַל יִּ ,םִיִמְשַה לאל ּודוה
 ייל ודוה הָלָהִת הָואָנ םיִרְיַל יב "םיקידצ ונגר

 ריש ול ורע : ול רמז רושע לבב רְכְּב =
 לָכְ יי רַבָּב רשי יִּ : הָעורְתב ןגנ ּוביִיַה שָרָח
 + דָסַ טָפְשִמּ הָקָרִצ בָהא :הָגמָאְּ ּוהָשַעַמ
 ו תּורְבּו שמ םִיִמְש + רַבְרּב : ץֶרָאְה האמ
 תּורָצּואָּב ןַתּונ יה יִמ דַגָּב ספ : םָאְבְצ לכ
 לָּ ורוני ונמִמ ץרעָה סב יימ :ּואְריַ : תמות
 : דַמָעַו הע אּוה יה רַמִא אוה יִּכ : לָבָת יִבְשי
 וו תצע + םימע תובשחמ איִנַה םיוג תַצָע ריִפָה יו
 ירא + רוד רודל 13ל תובשחמ רכטּת סלול
 : ול הָלַחִנְל רַתָּב םעָה ויקלא :י "רט א יוגה
 ןוכְפִמ :םֶרָאָה ִנָּב לָּכ תֶא הָאַר יי יִּבָה סיִמָשְמ
 דַחְי רצויה ץֶרָאָה יבש לכ לא ַחיִנָשַה בש
 בֶרְב עשונ מַה סי לָּכ לא ןיִבפַה בל
 העשהל סופה רקע : כ בְרְּב לצו אל רוב ליה
 ויִאְר "לא , ןיע. הָנַה + : למ אל ולח בור
 םֶתוַחְ ספ תֶוָמִכ לצַהְל | : ְסַחְ םיִלְָימל
 יִכ ו אּוה ונננמּ ונרזע יי ייל התַבִח ונשפנ י בָעְרְּב
 יִהָי : ונתטב ושדה םשָב יב נבל חַמְשַי וב

 : ףל ונלהי רשָאּכ ונילע יי סח
 רמז ייל תודוהל בזמ: :תָבַשַה םויל ויש רומזמ

 הָתְנימָאְוההלהרקּבּכדיגהלוילע ףמָשל /
 : רו ויה יִלָע לבג ו רשע יִלַע : תולילב

 רעב שיא ו קמע :דאָמ . : ףישעמ ול

 תירחש
 עשר חְרפַּב : תאז תֶא ןיִבָי אל ליִסְכּו עדי אל
 / יִדְע םֶרְמּשהְל וא יִלָעָּ לָּבּוציִצִ בָשַע ומָּ
 הנה יִּכ יי יו ףיביא הָנַה יִּכ . | םֶלּועְ םורמ הָּתַאְו
 ִאְרּכ סון ילעּפ לָּכ ודְרְפִתִי ודבאי יביא
 ז "מב יִרושְּב נע טָּבִתו :ןנער ןמשב "יִתְלַּב וגרק
 ְחֶרַפְי רֶמָתַּכ קיִרצ : : יִנזָא הָנָעַמְשִּת םיִעְרִמ לע
 תורצַחְב וו תיִבָּב םיִלּותש : הָגשַ ןזנָבְלּב ור
 םיִגנעַרְו םינשד הָביִשּב ןוכּוני דוע :ּוחירְפַי וניהא
 : ב הָתְלוע אלו ירָוצ וו רָשָי יִּכ דינהְל ; ּויָהְ
 ןופת ףא ךואתה וע יו שבל שבָל תּואג למ |

 םֶלּועַמ זאמ ףֶאְסַכ ןוכנ : טומִּת לַּב לבת
 אשי םלוק תורָהְנ ּואָשְנ יַי תורָחְנ ּואָשָנ :הָּתֶא
 יִרְבְשִמ םיריִדא "םיִּבָר םימ ו תולקמ : םָיַּד תורה
 ְתיִבְל דאָמ ּונְמֶאְנ תדע :ָי : / םורָמַב רידא םי

 : ימי ךראְל יי שרק ו הוא

 ֶייויָשַצַמְב יי חַמְשְ םֶליִעְל יי דובכ יהו | |
 ! םלוע דעו הָתעִמ ףרבמ יי ל םַש

 בר: :ייםש לָלִהַמ ואובמ דע שמש חרֶזִמַמ
 מש יי יי :דובְּכ םימשה לע" םיזג לָּכ לע
 יכה םִיִמָשַּב יי * רדו רד ל ףרכז יי יו : םֶלועל
 תמש : הָלָשְמ לּכַּב .ותּוכלמּו אְסְּ
 למ יי םיוגב ורמאיו ץֶראַה לגַתו םימשה
 ןלמי יי :דעו םֶלְעְל למי י 0 "הלמי יו לִי יי
 וצע ריִּפַה : ,:וצָראָמ םִיוגּודְבָאדַעְ וסלוע
 וובשחמ תובר:םימע תובשחמ אינה םָיוג

 לעלי תעסוקה איִהָיי תצעושיא בל
 מָאאּוהיִּכ :רדורדלובלנ תובָשָחמ מעת
 1 ןויצב יי 5 רחב יִב :דמַעיו יו הָוצ אוה יה

 אְרשי ּהָי "ל רחָּב בקעי יִּכ :ול בשומל
 בזעיאל תלחתומעי יישמיאל יִכְנְותֶלְנסל
 וְרִהְו תיחשי אלו ןוע רפכי םוחר אּוהו
 עישוה יי :ותָמח לָּכ ריעי אלו ופַא בישָחְל

 : ּונָארְק םויִב וננעי ךלטה
 טה יִרָעַא ו ללה רוע ל תב יִבָשי ירשא

 לה : ומלא יש םַעָה יִרָשא ולהַָבָש
 ועל ףִמש הָכְרְבאו ףלפה יחולָא | ףֶמִמורַא דול | י

 זעָוםלועל ּףָמש הָלְלהֶא ְכְרְבַא םוי לָכּב : עו
 דל רזה : רקת ןיא ותְלרגְ דֶאַמ :לֶלָהְּי יי לוד
 ןוה דּובְּכ רדָה ודיג ל ייתכנו ףישטמ חבש
 אי ףיָהיארונ ועו :הָחיִשֶא ףיתאלפנ ירְבְדְ

 יקְרְו ועיבי ףבוט בר רכז : הָגְַפסֶא ףתלדגו | המ
 0: דָסַח ר לָדְּ םִיַפַא א י יי םּוַרְו ונח + ור

 . .לבל : יא | (תנשל תולפת)



 ףישעמ לָּכ יי ףודוי :ויִשעמ לָּב לע ויִמִחרְו ל
 ּףֶהְרּובְג ורמאי ךתוכלַמ ' דובַּכ :ָּוכְרְבִי ףידיסח
 רַדַה רבב ויתרּובְג םֶדָאָה מל לילי :ורבַד

 םָהָ ןתונ הָתַאְ ורבליל לא 3 ינוע ג םיִפּופְכַ
 יח לכל עב הדי 2 חה : ותעְּבִס םלְבָא ת תא
 בורק ויָשָעַמ לָכָּב ריִסָחְ ויבר לָבָּב יי וי קיד ןוצה
 ןוצְר : תַמָאְב והארי רֶשַא לכל ויארוק לָכָל יי
 רמוש : עשוי עַמְָשי םֶתְעוש תֶאו השעי ויאְר
 תלה + דיִמְשַי םיִעשְרָה לָּב תֶאְ ובה ןא :לָּב תֶאָי
 םֶלּועְל ושרק םש רֶשּב לָּב ברבי יפ רָבְַי י
 : הָלְלַה םלוע רעְוהְתַעַמ הי רב ננו דע
 ייַחְּב יי הָלְלַהא ;וו תֶא יִשָפַנ ללה .ּהיּולְלַה

 ּוהְטְכִת לא : יִדועַּב יתלאל הרמזא
 וחור אָצַּת :העּושת ול ןיִאָש םֶדֶא בב םִיָביִדְנִ
 : ויִתְנּתְשִע ּודְבָא אּוהַה םּויַּב "ותַמדַאְל בש
 : ויַהְלֶא יו לע בש ורעב בקי "לָאָש יִרָשַא
 2 רשֶא לָּכ תֶאְו םָיַה תֶא ץֶרָאְו םימש הש
 יקּושַעַל טָּפשִמ הש : םֶלּעְל תָמָא רמה
 יי: םירּוסַא ריהמ יי םיִבעְרָל םֶתַל ןמ
 רמש 1 : : םיקיִדצ בָהא יי םיִפּופְ םקוז יָי םירע

 :תועי םיעשר | ךְרְדְו דדועי והְנֶמְלאְ םותי םיִרְג תא
 : הָיּוללַה רודָו רודל .ןיצ ךיהלֶא םֶלּעְל יי ךולמ
 הָואְנ םיִעָנ יב וניַהלֶא הָרָמְז בוט יִּ הָיּולְלַ

 לֶאְרשִי ידנ יי םילשורו הנוב : הָלַהֶה
 : םֶתובְצַעְל שָּבָחַמּ בל ירובְשל אָפּורַה : כ
 לוד : : אָרְקְי תומָש םֶכְ .םיבָכול רָפְסִמ הָנ
 דָרועְמ :רַפְסִמ א ותנובְתְל ָּחְּ ברו ונינודו
 הדוב ייל נט ץֶרָא ידע םיִעָשר לפָשַמִיַ םיונ
 בע "םימְש הָפַכְמַה :רְְּ טוקלאל ומ

 ָרֶאְל ל ןיִכַמ

 אל : אָרְק רָשָא ברוע 2 ּהמָחַל הָמָהְב
 : הָצְרִי שיִאָה .יקושב אל ץָּפַחָ סוסה תַרובְג
 יחְּבַש : וְסַהְ םיִלָיְמַה תֶא .יָאְי תֶא יי הצו
 יִחיִרּב קח ִּכ : ןויַצ הלא "ללה יי תֶא םָיְלְשּו
 םולש לבג סשה : ָךְּבְרְְּב נב ָּךַרּב ךיר
 רע ץֶרא ותָרַמִא חלשה י ָךָעיִּבָשָי םיטח בל
 רַפָאָּב רופָּ רָמְצּ גֶלָש ןמוגה +: ורב ץּורָי הָרָה
 ;דמָעְ יִמ והר ל נפל | םיְפְכ ותרק 'ָךלָשמ + גר
 ריִגַמ :םָימ ולו וחור בש םַסְמַַ ורָבּד הל
 הש אל : : לָאְרְַל ויַָּפֶשַמּו ויקה בלשל ויָרְב
 : הילה םּועַדִ כ םיִטָפֶשִמּ "ווג לבל כ
 והוללה םיִמָשַה ןמ תא וללה היל

 ויָבָאְלַמ לכ :ּוהוללח םימרּב

 ו תירחש
 ריו שמש והּולְלַה : ויִאְבְצ לָּכ ּוהּוְלְלַה
 ימש ּוהולְלַה : רזא יִבָּוכ לָּ והּוְלְלַה
 ּולְלַהְי : : םִיִמָשַה לעמ רֶשַא סיטה םימשה
 םדימעיו : ּואָרְבִ הָוָצ אוה יִּכ יי םש תא
 תֶא ולְלַה רובעי אלו ןַתָנ קח םלועל |

 דָרָבּושא : תומה לָכְוםיִנִגְְרֶאַהְזִמ יי
 םיִרָהַה :ורָבְדהשע הֶרעַסחּוְר רוטיקו גלש
 לכו הָיַחה + "זר כו יִרּפ ץע תב לכ
 לכו ץרא יכלמ + כ רופָצְו שָמְר הַמָהְ
 םירּוחכ :ץֶרָא יִֶפש לָכְו םיִרָש םיִמָאְל
 תֶא ּולְלַהְ : םירעג שש םיִנְז תולּוהְּ סנו
 ץֶרֶא לע ודוח ודבְל ומש ב וכ יי םש
 וידיסח לכל הלה ומעל ןרק סרי :םיִמשו

 :'ָּי וללַה וברק םע לארי ינבל
 :םיִדיִסַח לָהְקְּב ותְלהתמ שָדָמריש ייל ּורישהיוללה

 ולי ןויִצ יִנָב וישעָּב "לֶאְרשָי חמש
 רמו רונְכְו ףהְּב לּוַמְב ומש ּולְלַָי : םּכְלַמְב
 : הָעּושיִּב םיִונע רֶאְּפ . "מב 9 הָצּור יב ול

 : םֶתּבְּכָשַמ לע ּונְנְר "רבב םיִדיִסח ּוזְלָע
 תושעל + : םֶרָּב תויפיפ בֶרָחְ סָנרְגּב לֶא תוממור
 םֶהיִבְלַמ רסֶאל + : םיִמָאְלִּב תוחכות םיוגב הָמְקִ
 םֶהָּב תושעל :לֶוְרַּב יִלבַכְּב םֶהיִדְבְַ םיק ב

 : הָיּוללַה וִדיִסַח לכל א אּה רֶדָה בּוהָּכ טָּפָשִמ

 עיקרה ;הושרקב אוללה :הוללה
 והּולְלה ויתרו א רוש :
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2 0 : 
 ןכש ןויִצְמ יי ּףּורָּב : ןַמָאְו ןָמָא םלועל "
 יָהְלֶא םיִהְלֶא יי ךורָּב : הּוללַה םָילְשּורי

 ורובָּכ םש ָךּורְבּו : ודב ל .תּואְלַפִנ השע לאְרשי
 : ןָמָאו ןמָא אַ לָּכ תֶא ודּובכ אליו םלועל
 דיה רָמאַו להקה לָּכ יניעל יי תֶא דיו רב

 םֶלועַמ וניִבָא .לָאְרְשַ יהלא יי ָּתַא ּורָב
 תֶרָאּפִּתַהְ הָרובְַהְ הָלְדְגַה 2 7 : סלע דעו
 הָכָלְמִמַה 0 יי ףל ץֶרפְבּ םימשב לבי דּוהַהְו חַצנַהְ
 ףךיִנפְלמ רובּבַהְו רשעָהְו : שארל לכל אָשנְתֶמַהְ
 לרגל ףדיבו הרבו כ ריב לב לשומ הָּתָאְו
 םיִלְלַהְמּ ּףל ּונָחְנָא םיָומ וניהלָא הָתַעְוילּבל קח
 ישע הָּתַא ףבְל יי אוה הֶקַא + ּהְרַאָפִּת םֶשְל

 תא יא (תבשל תולפת)

 ו



 ָתְבְלֶשַה םֶהיִפְדּור תַאְ שבב םָיַה ךותב ּורָבַעְיְ
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 : תירהש 19
 ב הֶשֶבִיב ּוכְלָה לאְרְשִי יִנְבּו םָיַה יִמ תֶא
 לעְו :םִיוְּ לשמו הכּולַמַה וול יכ :םיה
 תיְהְו ושע רח תֶא טפשל ןויִצ רַהְּב םיעישומ
 יב "ץֶראָה לָּ לַע ףלִמל יו וו הָיָהְו : : הָכּולְמַה יי

 רשֶא לָכְוץְראָהָאְבְצ לָכְוסִיִמָשַהיִמְש םִיִמְשַה תֶא
 םֶלָּ תֶא הָיִחַמ הָתַאְו םֶהָּב רָשא לכו םיִמיה היל
 םיִהלֶאָה יי אוה הָּתַא םיִוָחְתְשמ 'הלסימשה אָבְּ
 ָּתְמְשְו םיִדָשַּ רואָמ ותאָצ הו רבב תה רֶשָא

 יפתַה ננה ץרא תֶא תק תיְַּה ומע תורָכְו
 תֶתַל ישנרְגהְ יִסּובְיַהְ יזרפהו יִרמָאָה

 אָרְתו : הָתֶא קיּדִצ יִּפ ףיִרַבָד תֶא םקת וערל
 תעמש םת הקו תֶאְו םִיְרְצִמְּב ּונִתובָא יש תֶא
 לָכְבּו העְרפּב םיִתְפּומּו תותא ןִּתִתַו : ףוס םָי לע
 םֶהיִלע ודיזה יִּ ערי יִּכ וצְרֶא םע לָכְבּו וְִבְע
 םֶהינְפל ָתְעְקּב םּיהְו : הֶזַה םויִהְּ םש ל שעת

 : םיִזע םִיַמְּב ןֶבָא ומ תלוצמב
 דִיִמ לֶאְרְשִי תֶא איתה םויב יי עשויו

 םיִרְצִמ תֶא לֶאְרְִ ארי םירצמ
 דיה תֶא לש אר : םָיַה תַפָש 0 תַמ

 : % וחבע ה שמבו ייכ ונימָא י 0 יו תֶא

 תאזַה הרשה תֶא לארשו ינבג השמ 'ריש א
 הָאָנ ּהאָנ יִּכ יל הָרישַא רמאל ּורמאיַו ייל

 יל יהיו ּהָי תרמו יזע םִיב הָמָר ובכרו סּוס
 : והנמְמראו בָאי יהא ּוהָוְנָמְ יִלָא הז הָעּושיל
 וליַחְו הערפ תַבּכְרַמ :ימש יי הַמָחְלַמ שיא 0
 תמהֶת : ףּוס םֶיְב ּועְּבִמ וישלש רַחַבְמּ םָיב הָרָי
 ירדִאְנ וי נימי :ןֶבִא ומְּכ תלּוצמְב ודרָ ומסכי
 סרה נאג ברב :בווא ץערת מ חב
 ףיִפא חּורְבּו :שקפ ומלאי ךנרח הלשַתִל ךימק
 תמחת ּואּפ ק םיִלְזנ דג ומָב ּובְּצְנ םָיִמ ּומְרַעְ
 ללָש קלחַא גישַא ףָא בוא רמָא :םָי בלב
 תש :יִדָי משירות יברַח קיר ישָפנ מָאְלְמִת
 : םיִריִדַא םימָּב תֶרַפעַּכ ּולְלְצ ָי ומ חורב
 אונ שרקב רּדְאְנ הָכִמָּכיִמ יי םלֶאָּב הָכמַכ יִמ
 : ץֶרָא ומעְלְבִת ךנימי תיטנ :'אְלַּפ הש ' תלָהַת
 הָוְנ לֶא זְעְב ּתְלַהְנ תא וז םִע ְףִּדְסַחְב תיִחַנ
 :תַשָלָפיִבְשי זחא ליח ןוזנרי םיִמַעּו 24 :ףָשְרק
 דַעְר רמזחאי בָאומ יִליִא םודָא יִפּולא ּולָהְבַנ זָא
 דחפו הָתַמיִא םֶהיִלְע לת :ןטְנְכ יבָשי לכ ונמנ
 דע ו - רבעי דע ןֶבָאָּב ּומַּי ףורֶז לדְנּב
 רַהְּב מַעמְתו ומָאְבִּת + תיִנַק 1 םע רבעי
 וננוכ ודא שָדקמ יו ָתְלְעּפ ףּתְבַשְל כמ ךַתְלַח
 : : דַעְוְלִעְ ףלמי די דע םלָעְל ךלִמי וו ; : יד
 אָב יִּכ :אימְלע ימלעלּג םלעל ז םאק ּהתּוכלמ וו
 םֶהְִ בו םיב וישב כב העְרּפ סוס

 ַּורָו ונ והלא יי ךֶמְש תֶא בת יח לכ תמש

 << ץיקמהו
 ןל . םיִפּופְּכ ףקוזהְו .םילפונ ךמוסהַו . םיִרּוסָא
 ןיִּכ הָריִש אל ּניִפ ולֶא .םידומ ּונְַנָא ףדבל

 : דָחֶא משו דָחֶא יי הָיָה אּוהה
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 ונכלמ רכז םָמּורְתּו רַאְפִת רֶשָּב לָּכ
 ידע מולא הָּתַא םֶלּעָ דעו םֶלּועָה ןמדיִמָּת
 לִצַמּו הֶדּּפ . עישומו לאו ףלְמ וגל ןיא
 ונל ןיא .הקּוצְו הֶרָצ תע לָבָּב םֶחְרִמּו םֶנְרְִַ
 ,םיִנּורַחַצָהְו םינושארה יהל :הָתֶאאָלֶא ףלמ
 בור לֶלֶהמַה .תודלות לכ ןודא ,תויִרְב לָּכ הלא
 ויָתוירָבּו .דָסַחָּב ומלוע גַהְנְמַה . תוחְּבִשָתַה
 ריִנָשָי ררועמה , ןשיי י אלְו םּוני אל ₪ םיִמָחַרְּ

 7 .םיִמלא סישפהו . םיִמְּרֶנ

 בש זניִתותפשו ,ויִלַנ ןומָהּכ הגר וננושלו
 רריכו שמש תוריִאָמ ניניו . עיקר יבָחְרמּכ
 יל וניל מל ורָשנּב תושורֶפ וניר

 | ּוניִתובָא םע תשע תובוטה םיִמָעַּפ
 יִדָבִע תיִּבָמּ ,וניהלֶא יי ּונְתְלַאָג םִיְרְצִמִמ
 ָךְחִמ . .ּונללּ עָבֶשִבּ . ות בַעָרּב נתי
 ינמאנו םיער לחמו ּונָתְטְלַמ רָבָּדִמּו ונהל צה
 בז .אלו ףימחר ונורזע הָּנִה דע :ּונָתיִל
 גלע ו הציל ּוניהלֶא יו ּונשטת לֶאְ יִדְסַ
 חפש הָמְשִּ ַחּורו "נב ָתְנַלְּפָש םיִרָבַא
 זוי םַה ןה . ּניִפְּב תמש רָשֶא ןושלו . ּנַפַאְּ
 עידקיוּוצירַעְיו ממוריו ורָאְפיִוּוחְּבָשיִו וכְרְביו
 דֶדּוי ףָל הָּפ לָכ יִּכ ונּכלמ ךמש תֶא כיל
 ו .ערְבִת ל רב לכו עַבְשַת ל ל ושל לָכְ
 גו .ךּואְריי תַובָבְל לָכְו . הָוחִּשת ףינפ 0% הָמוק
 ג בּותָּכָש רַבּדַּכ , משלו רמזי תויְלָּ בלק
 ָחְמ יִנַע ליצמ .ךומכ ימ יי הנרמאת יתומצע
 ושי יִמּוְל הָמַָי ימ ולזוג ןויִבָאו ינו ונממ
  אָרּוגַהְו רוגה לּודְגַה לַאָה .ךל ךרַעָי ימּו ךל
 דבש ףללהנ :ץראנ םימש הנק ןוילע
 ל . רּומְאּ , ףשדק םש תֶא רבנו ְךְרָאְפִּ
 שֶדק םַש תֶא יבָרְק לָכְו יי תֶא יִשְפַנ יִכְרֶּב
 מש דובָכְּב "לונה .ּףש תומָצְעַתְּב לֶאַה

 טד ךיֶתאְרּונְּב ארונה חַצְנְלרוּבְנַה
 | :אָשְנְ םֶר אָפְּכ לע בשויה
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 ;לָבּת בֶרְקְּב ם םילשומ תיל < םֶהָּב ןתַנ הָרובְְ : חְפ .לָּכָשְַבּו הָנִבְּב תַעַרְּב סֶרצָי ּוניִחְלֶא ירבו .ללהתת םירי יִפָּב :הֶלְַ אָרּבַש תורואְמ םיבוט :ודוכְכ יָנָפלםיִמָמִרְו דִסח | הָואנ םירשיל ייּב םיקידצ וננ ה .אְסַכ יִנָפְל רושיִמּו תו .הָכְבְמַ לעדובְכְּב | בּותַכְו ,ימָש שיחק םורמ דו ןבוט 0 ז תירתש ְו
 רָודְנרולֶבְּבּונּכלמףִמְש ראָּפְתַ הָלָהֶצ .ימָשְל םיִנְתּונ דובָכְו ראפ :םָנק ןוצר | 5 לארי תב ףִמע תור תולָחְקַמְב הָמיִאְּב םישע .םאּובּב םיִשָשְו םֶתּצְּב םיחְמש 0 8 = שודק בֶרְקְבּ .םֶלּועה לָכְּב םז המ ,זּנ םיקיפמו ויָז םיִאְלְמ סמו תתי ויסָהְוש שלב וּרבְתַתיִד /' ל מ %% - ₪ ,
 יהלאָוּוניִהלֶאְיי ינַפל .םיִּוצָוה לָּכ תביח ןָּ

 , רוא חרזי ה ו שָמְָשל ארק ,ןתּוכְלמ הכל גרו
 םֶמּורְל רָאָּפְל "בשל "טֶלַהְל תודוהל ּוניתוב ול םינתוג חבש : הנבל תָרּוצ ןיקתהו חה

 תוריש יִרָבּד לָּכ לע סֶלְקְלּו הלע  ֶרָבְל רדַה
 םיִּנַפְואְו םיִּפְרְש ז הל תֶרָאְפִת . םּורָמ אָבִצ לָּ

 : שרק ה תויחְ : ּףְתיִשִמ ךדבע ישי ןַּב דַָּד תּוחְּבָשַתְ
 ְךָל | חב תש לונה מַה לֶאָה ּונּכ למ דַעָל ףמְש ₪ יעיִבָשה םויּב . םיִשָעַמַה לָּכְכ תַבָש רֶָשֶא לאל %

 יי הֶאנ / כ .ץֶרָאְּבּ םִיִמָשּב שודקהו
 לא א תוחְּבשתּב פוד ּףְלָמ לא :ָנ הָּתַא דף וראפ ךכיפליל תודוהל בוט תָבַשַה םּויִל ריש : םלע דַעְו הָּמַעַמ .תואָדוהְ .תוכְרְּב .תוכְל רומז רמו במ יעיבשה םְו :+תַבאלְ השדק תֶרָאְפִתוה הָלָהּת הרוב הָלְדְגצְנהַלָשַמ לָכִמ לא תבש בש יעיבשה םוי לש = וע הָרמְִ לֶלַה הֶהְבְשּו ריש "וניִתובָא "יהלאָו וניהל הז .תֶּבשה םּויָל ארק גְנע הָסּונְמה םויָל הֶט תֶרָאַפִת ,ודובכ אָפִּכ לע בשיו הלעְתה

 הָרַמַו יִריִשְּב רֶהּוּבַה תואְלְפִנַה ןוא .תואָרוז
 נתי הֶלְדּּ רקי חבש - ויִרּזצְי ל ּכַלֶאְל ּוכרְביִו

 קיח :םיִמְלועָה יח לא מ
 לֶאְרְשי ומעל הקונמ ליִחְַפַה לפ ראי למ לאל
 :ףרבמה יי "תא ּוכְרּב ו וג יִתְלֶא 4 7 :שָרְק תש םָויָּב ותָשְדקְּב

 :רֶעְו ל על רבה יו ורב ח'ק
 השעַמ חַבְש לע ונעישומ המתת 2ץֶראָה לע לעממ םָימש ב רָאְּפְתַי נפלט ףרְכ שָּדְקְתִ

 רַצּוי םֶלועָה ו למ וניהלַא יי הָתִא ךור
 םולש הֶשַע שח אָרובּו רוא

 : : הָלָסִי וראפ ַתיִשְנָאע רוא יִריאְמ לע ו
 םישודק ארוב ולאו ונכלַמ ונְרוצ .ךְרְּבְחּת

 : לכה תֶא אובו
 ןיִא ּורְמאי לכַהְו .ְּבשָ לּכַהְו ךודוי לכ

 .םיִהְרִַמ רצוי ונָּכְלמ דעָלִמְש חָּבַתְש
 םיע :ימשמּ םלועו םּורּב םירמוע םֶלַּכ ויָתְרְשִמ רש

 ,לפה רצוי לס ממר לפה : כ שודק
 .חֶרַזמ יִרְעַש תותְלד ם לָכָב חתופה ל

 :םֶלּוע למ םייַחםיִהְלֶא יִרָבּ לּקְּב דַחְי הָאְריִּב
 םיִשע םֶלְכְו םיִרּובִ םֶלָכ םיִרורְּבָלְכ םיִבּוהא | םלּכ
 ןודא . ּונַלָע םֶחַר םיְִָּה * מר םלוע יה םֶלָּ הָשָרָס הָמיִעְנְּו הָרורְב הפ חור תַחנְּב | : םֶלוע תומימ אָשנְתמַהְו רָאּפְּמַהְו בש םרָצְויָל שייוקהְל הֶזָל ה תור םיִנְּוּב + המ | .זָאַמ דכְל םֶמּורְמַה ּךְלֶמַה .תיִשאָרְב הש הז םָיִמָש תּוכְלמ לע םַתיִלָע םיִּכְקְמ םֶלָכְ .אוה | דיִמּת םוי לֶכְּב שדַחְמ זבּוטְבּו .םיִמָחַּב הי שודק אָרונהְו רוגה לונה מַה לֶאַה םש תֶא | םיִרָדלְ ץראל רָאָּמַה : םימחר תּדְמְּב אָרְ :םיִכילממּוס ייִדְקמ ;םיִציִרָעַמּוטיִרָאַפְכּיִחְבָשְ .ויָבָשויְלּו ל םֶלִעְל ריִאְמו .הָּתְבש ןיכ םיִכְרָבְמּ הרֶמוְבּו הְָיִשְּב הֶרְהְטכ העְְקְּ םֶהיִפ | הְָבְלּו המוקפמ המה איצומ,עיקר ינולח עק תֶא םיִהְתּפ סלב .םנק ןוצְר + הארי הָמיִאְּב

 ;ּונָדָעַּב בָגָשִמ ונעָשְי ןנָמ ּונּבְגְשִמ רוצ .
 הָמּוה יִמּו ָּךַתלּב סָפֶא ו תֶלּוז ןיִאָנ רְּ

 :הָאְריִ םירמואו םיִנע דָחְֶּ

 ןיאָו .הֶזַ םֶלעָּב ּוניהלָא ו ָָכְרָעְּכ ןיא :

 ;ודובָּכְץֶרֶאָה לכ אל תואָבְצ יי יישיחקשודק שודק
 םיִאְשַנְתִמ \לּודָנ שַערְּ רב שרקַה  תַעְחְ םיִנַפְואַהְ

 ; תואדוהה לאְךויה . תואָלפְּגַה ןודָא . תלת אנ רָדַהְ שָרקה תויח לע הָאָנְְפ :זתוא םיִב רוויה תיל הוב . תועושי יִמְצַמ . תקְרָצ ער הנּובתו תַעְד .םֶלוע אָלָמ ובוטו וֶדָנ.הֶמָשְנ ךשדק רלמ לַעַב .תושָדה השע .תורובג לעופ ודַבְל | לכ ִפְּב רבי .םיִשְעַמַה לָּכ לע ודא ףוסא. יִכ .עִמְשי תוחּבָשַתְו ּורָמאי תורָמְ : םיִתְטַה תיִחְתְל ונעישומ םק יס לֶא ךְלָמְל .ּונת תומיִעָנ ףורְּב לֶאְל ּףל הָמד ןיאו . שפה תומיל ונל : ּומוקָמַמ יי דובָּכ ךורָּב : : םיִרְּאְ ךּתְלַּב סָפָא . אָּפַה םֶלע זֶה ויחל ונכלמ 3 ךַת םיִחְבַשְמ םֶתְסַעל םיִפָרְש תפעל
 'א תבשל תגלפת)

 ו ורב 0"
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 השל רּומָאָּכ . תושארב הָשַעַמ ריִמָּת םוי לָכְּ
 לַע שָרַח רוא : וה םלועל ' יב םיִלּוד םיִרוא
 הּתַא ור : ורואל הָרַהַמ ונלב הָּכְנו ריִאָּת ויַצ

 : תורואָמה רצו 0
 הָלודְג הָלְמָח ּוניהלָא יי ּונְָבַהֶא הָבִר הָבָהַא

 רוב ננלס ניבא ה טל הָרְַ

.7 

 נבל קרו "תב ונניע -רָאְָ + הָבַהַאְּב
 ףכש תֶא הָאְרִיַלּו הָבָהַאְל ונָבְבל דיו ךיִתוצַמְּב
 לּודָנַה ףשדְק םשב יִּכ .דַעְו 'םֶלעְל שובנ אלו
 : ףְֶעשיִּב הָחְמְשְְ הָליִג ּחְמָּב אָרונַהְ

 ונכילותו . ץֶרָאָה תוופנָּ עַבְראַ םולשל ּונָאיִבָהו

 . הָּתָא תועושי "למופ לֶא יב .ּונצְרַאְ תּויִמְמוק

 לונה הֶמָשְל ונָתְבְרְקִו .ןושלוסע לָכַמ ַתרתְב ונבו

 : הָבָהַאְּב ךְרֶחִיא ףל תודוהל . תַמָאְּ הָיָס

 : הָבָהַאְּ לַאְרְשַי ומעְּב רַחובַה יי התא ורב
 : ןַמָאְנ ךלמ לא רמוא דיחי

 :דָחֶא ? פיהלא יי 0 עַמָש
 : דַעְ סול ןח רומפ - ךּורּב 7

 ךָשַפִנ לָכְבּו ךְכָבְל לָכְּבדיִחלִא יי תֶא ָתְבַהֶאְ
 רָשָאו הלאה םיִרָבּדַה ויה :ָהֶדאַמ לָכְבּו

 תָרַּבַדְ וינְבלּתְנַנשודבְַל לַעויַהְדְּוצַמ יִבְנָא

 ְּּבְכָשְבּו ב ךְּתְכָלְבּו ףָתיִבָּב ּךּתְבֶשְּב םּב

 תפָמטְל ּויהְו די לע תואָל םֶּתְרשקּו ָמוקְבּ

 :  ירְעָשְּו תב תוזְזִמ לַע םְָּבַתְַ :יָנִע ןיּב

 יִכְנָא רָשָא יִתוַצַמ לֶא ּועָמְשָה מש םִא הֶיָהְ

 סֶכיִהלֶא יי תֶא הָבַהַא סויה םֶכָתֶא הֶוַצִמ

 רַמִמ יתנו : סֶכָשַפַנ לָכְבּ םַבְבְבְל לבב ורְבָעְל

 ףשריתוףנגר ָתְפסָאְו יוקמו הֶרוי וְַּב סֶכְצְרַא

 ּלָכָאְו ְָכָהבל שב בָשע יּתְַנְו * ףְרֶהְצַַ

 םתְרַסְו םֶכְבַבְל הָתְפי ןֶפ םכָל ּורָמָשַה + ז ָתְעבְשְ

 הָרַחְ : םֶהָל היה םיִרְחַא םיִהְלֶא םָּתְדְבַע

 רַטַמ הָיִהִי אלו םיִמָשַה תֶא רַצְעְו םֶכָּב יי ףא
 למ הָרָהְמ םֶּתְרְבַאְ הלובי תֶא ִ אל ז הָמָרָאְָ

 יִרָבּד תא םֶּתְמַשְו : כל | ןמג יי שא הבטה | ץֶרָאָה

 תואל םתא םֶּתְרָשקּו סב לע םֶכָבַבל לַע הָּגַא

 םֶתא תרמו : םֶכיִניִע ןיּב תפמוטל ּוָהְו םֶכְדָי לע

 ההְכְלְבּ ְֶתיִבְּב ָךְֶּבְשִּ ב "רבב םֶכיִנָּב תא
 תּוזּומ לַע .םָּתְבַתכּו < : ָףמּוקְבּו ְְבְכָשבּ קו
 םֶכיִנַב ימי סי ובר ןטמל : יכל

 םֶהל תַהְל םֶביִתְבָאַל יי עָבשנ רשא =
 ךאַה םימשה רקש] כ ּהתּוכְלמ .
 זר ל - לרֶּב העְרפ סּוכ

 תירחש
 עי יִנְ לא רָּבִּד :רמאָל הש לֶא יי רמאיו

 - : לַע תָציִצ םֶהְל וש םֶהְלֶ ָתְרַמָאְו
 תָּפ ףָנָּבַה תַציִצ לע 'ּונְתְְ םֶתדק םֶהיִדְגְב
 םֶּתְרַכּו ותא םֶחיִאְְ תָציִצְל םֶכל הָיָה : תֶלַב
 ךַחֶא ּורּותַת אלו ז סא םֶיִשְעו יי "תּוָצמ לָּכ תֶא
 : םֶהיִרַחַ םיִז םָּתַא רָשַא סכיני ירְתַאְו ֶבְבְבְל
 םישדקֶתיִיְהְו יִתוצמ לָּכ תֶאֶהיִשַעְוּורְַוִתוטַמל |

 םֶכְתֶא יתאצוה רע םכיִהְלֶא יי ינָא םֶכיִהְלאַל
 ;םֶכיִהְלֶא י יי נא םיהְלאל םֶכָל תויהל םִירְצַמץֶרָאָמ
 ביִבָחְו בּהֶאְ ןָמָאְ ריו סי ןוכנו ביצי תַמָא

 לָבְקְמּ ןְתִמּו ריִדַאָו לאו םיִעָנְו דמחְנ
 הָמַא : דָע םֶלועל נע הָוַה רֶבְּרַה פיו בוט
 ודו | רודל ונעשי ןנמ בקט רוצ ּונָבְלמ םלוע יָהְלֶא
 ותנמָאְ ותובְלַמּ ןוכַנ ואסכו םיק ומשּו םיק אוה
 נידה םיִנָמָאְנ םיִמיקו םיִיָח וירברו : תמי דַעְל
 ענב לע /ּונילָתּ וניתובַא לע .םיִמוע מְלועלו רעל
 ףירְבַ לארי ער תּרוה לָּכ לַעְו וניָתורוד לעו
 ניקו בוט רָבָ םיִנרחַאָה לע םיִנשאַרַה לע

 רובעי אלו קוח הָנמָאְו תא .רַעַ םלועל
 כְלַמ. וניתובא יקלאו וניהלָאָי יי אוה הָּתַאָש תָמָא
 תַצְי .ּוניתובָא לוג נאג ,ּוניִתּובָא ךְלִמ
 יא ףֶמש םֶלועַמ ּונְליִצמּ ונדיפ ונחעושי רוצ

 : ףָתְלּז םיִהְלֶא
 ישומו ןִנָמ םֶלּועַמ אוה הָּתַא ּוניִתְובָא תרז

 ּורָּב :רודו רוה לֶכּב םֶהיִרְחַא םֶהיִנְבְל י
 ץֶרֶא יִסָפַא "רע ףתקדצו יִטֶּפַשִמו ףֶבְשומ םלוע
 ַרָבְרּו ףְרּותְ ךיִתוְצַמִל עַמשיש שיא .יִרְשַא
 למו מעל ןודא אוה הָּפַא תַמָא : 13ל לע םיִשָ
 תא ןושאר אּוה הָּתַא תֶָמָא : םֶביִר בירל רוב
 ץישומו לוג למ ונל ל יא יעל ןורָחַא אה
 וָתיְִפםיִלָבִע תיִּמּ \ וניהל י 0 ּונְָלַאְ סיִרְצַמַמ
 ְקְּב ףוס םיותְלאְ רכבו תְנרה םֶהיִרובְּב לָּ
 היִרצ םָיִמ וס תרְבְעָה םיִדיִיו תַָבְט יד
 יִבּוהַא חבש תאז לע :רֶהּונ אל םֶהָמ דחָא
 והָּבַשְתְו תוריש תורָמָז ידידי ונְתְְ לא ומִמּורו
 ענו םֶר : םָיַקו יח לא ּףלמל תּואְדוה תור
 'ץומ םילפש היבְנַמּו םיִאְ ליִפַשַמ אָרּונְו לוד
 על הָנשְ "םיִלד רזועו םיונע .הָרופּ םיִריִסֶא
 ה ורָב ויל לָאְל תולְהִת : ולא םעְוש תַעּב
 רֶמְשָּב הָריִש ונע ּףל לָאְרְשְ ינבּו הָשמ .ָּךֶרְבְמּ
 מכ יִמ יי םֶלָאָב הָכְמַ מ : םָלָכ ּורְמָאְו הָבַר

 : אָלָּפ הש תולָהְת אַ שדקב רָָאְנ
 ּש לע ףמשל םילּואנ ּוחְּבָש הָשְרִחַהְרי

 "רַמָאְו ּוכיִלְמְַו .ּודוה םֶלּ דַחְי םִיַה
 < :דְלעְל למי לי <
 יא : (תבשל תולפת)
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 ךָכְטְנְב הדְפּו לֶאְרְשִי תַרַזעְּב הָמּוק לֶאְרְ
 ומש תּואְבָצ יי ונלָא .לֶאְרְשִיְו הר
 : לָאְרשַ לא ₪ הָּתַא ָךורְּב : .לֶאְרש שורק

 ז ףְהֶלהֶּת דיג יפו חֶּתַפַת יִתָפָש יִנדַא
 יַהְלֶא ּוניִתובָא יהלאו וניהלא 2 הָתַא ו

 לֶאָה בקי יהלאו קָחְצִ יתְלָא םֶהָרְבַא
 םיִרְסִח לַמּוג ןויְלָע לא אָרוַהְ רבָגַה ל
 לאו איִבְמּ תובא יִדְכַח רָכּזְו לַּכַה הָנוקְו ם

 :הָבָהַאְּב ומש ןטמל םֶהיִנְב יִנָבְ
 םייהה רַפְסּב נב םיּיַחַּב ץפִח ךלמ םייחל נר

 : םיִיַח סיִהְלֶא ךְנעמל

 : םהָרְבַא ןִנמ יי הָתַא ורב :ןִנַמּו עישומג רוע ד
 בר הָּתַא םיִתְמ הָיַחִמ יִנדַא םֶלּועְל רוָּבְג ה
 ו סשה דירומו ַּורָה בישמ ףרוחב : עיועוה

 םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִהָמ הָיַחַמ דָסָחָּב םייח לבל
 םיִרּוסַא ריּתמּו \ םילוח אָפּורָו וםיָּפּונְרמּוס

 תירּובָנ לַעּב ףומָב יִמ .רָפַע ינשיל ותנומַא םצ
 : העושי חיִמְצמּו הָיִחְמּ תיִכַמ ֶּלָמ ל הָמ
 : םיִמְדְרּב םיִַחְ וירּגצי רכ' ז םימחרה בא ּףימכ ימ -

 5 הַָּא ךּורְּב + םיִתמ תּויַחַהְ הָּתַא מ
 : םיִתָמַה הָיִחִמ

 : חשודק ]6כ סיכמו סנפתס לזומ ץ"טכטכ

 זתוא םישידקמש םֶשָּכ סֶלעָּב ףִמש תֶא ש=
 אָרְקו ַאיִבָנ דָי לע בּותְּבַּכ םּורָמיִמָשְּב =
 0 שחק שודק שודק ח'וק : : רַמָאָו הֶז לֶא
 שַעַר לק ז ןוח ב ץֶראַה לָכ אלמ תא
 תַמָעְל םיִאָשנָתִמ לוקםיִעיִמְשמ קָזחְריִַּא
 דִובָּכ ךּורָּב חזק : ומ גאי ךורָּב םֶתְמָעל םיִּפ
 ךּולָמְתְו יפות ונָכְלמ ךְמיִקְמַמ זז :1מוקַּ
 ןויִצְּב ךולמת ה יִתְמ ףָל ּונָחְנָא םיִּפחְמ יִכ ּונ
 לָּדְגְתִת . ןוּפשה דַעָו םֶלּועְל ּוניִמָיְּב בל
 חַצְנלּ רּודָו רודל ףריע לעור ָךותּב שק
 דּומָאָה רָבַּּ ףֶתּוכְלַמ הָניִאְרִת ּניִניִעְוי םיו
 | וס חוק :ףקַדְצ ח חישמ דוד יִדָ לע יר
 : הָיוללַה רוד רודָל ןויִצ "הלא םליעל
 עזחתו | הל ירק םיִחָצְנ חצו ףלדָנ דיגנ רוד רוד

 שומי אל ּוניפִמ וניהלָא ףחָבשו .שידקנ ,
 : הָתֶא שודקו לודָנ ךֶלַמ לא יִּכ .דָעְע
 :(שודקה ףלפה תישב) :שודקה לֶאָה יהָפַאְי
 םוי לֶכְּב םיִשודְקּו שודק הש שוחק ?

 : שודקה לֶאָה יי התא ורב :הָיָ .ףוללחו
 : (שודקה ּףלמַה תישב) |

 דב יִּכ ;יקְלָח תַנֶפַמּב השמ מ
 תַרָאַּפּת ליל .ול ָתאָרְק ןֶמָאגו [

 יא .(תבשל תולפת) 4

 ח
 .יִנִס רה לעיִנֶפְלְודמעְּב (ולּתַתָנ ושארְּב
 בּותַכו .ּדָיְּב דירוח םיִנָכִא תוחול ינו
 : :ָרותְּ 'בּותַּ < .תֶכַש תַריִמְש םֶהָּב
 תָּבַשַה תֶא .תושעל ז תבשה תֶא לֶאְרְש נב ּורָמָשְו

 לֶאְרשי ִנָּביִבּויְניִּבִ :םֶלוע תיִרּכ םָתרְל =
 םיִמְשַה תֶא יי הע םיִמָּי תֶשָש יּכ לע איה תוא

 | : שפני תַבָש "עיבשַה ב ץֶרָאָ תֶאְ
 אלו תוצָרַאָה ווונל | וניהלַא יו תַתְנ אלו
 םַנְו . םיִליסְּפ "ידְבּועל ונפל ותָלַחְנה |
 ףמע לֶאְרְשיל יּכ .םילרע ּונכשי אל ּותָחּונְמְּב
 0 םָּב רָשֶא בקע ערַזְל הָבָהאָּב ותת
 .ָךְבּ וטמ ונע ועָּבְשי םֶלָּ יעיִבְש ישדקְמםִע
 זתא םיִמָי .תּדְמָח ותשדקו וב תיִצְר יעיִבְשַבּו

 : תיִשאַרֶב הֶשָעַמְל רֶהַ תארק
 ונשק ּונתחונמב הצר ּוניִתּובַא יהלאו וניהְלֶא

 ונְטְּבש ףהְרותַּ וקח ןַתְ ףיִתוצִמְּב
 הכל ונָּבְל רהטו .ךְהעשיִּב ּונחמשו ףבוטמ
 תש ןוצְרְבּו הָבָהְַּב וניהל יי ּונְלִחְהו תָמָאְּב
 ףורָּ :ּהַמְש ישקמ לֶאְרְי ד וב ּוהונוו . ףשְדק

 : תָּבַשַה שדְקִמ יי הָתַא
 בָשָהְו םֶתְפְְבּו לֶאְרְי מב וניהלֶא יי הצר

 .לֶאָרְשי "ָשאְ ךְריִּב "רובל הָרבַעָה תֶא
 ריִמּת ןוצרל יהָהּו ןוצְרְּ לבת הָבָהַאְּ םֶתְלַּפִת

  הַמַע לַאְרְלְ תַרּובַע
 אביו הלעי .ןסכ סילמו ח"כ ל

 הֶאְרִו עיִגו אביו הָלַעַי .ּוניתּובָא יהלאו וניקלא
 ּוננורְכז .רַבָזִו דקפיו עַמָשיִו .הָצְרַ

 דה ןּב םישמ ןורְכְו וניִתּובָא ןורְכְ ּונְנודקפּ
 ףמע לָּכ ורכזו שק ריע לשר ןּורכּוו .ףְב
 -רָסָהלּ ןחְל הָבּוְל הָמילְפל .יִנָפל לֶאְרְְי תי
 ג הֶזַה שָדִחַה שאר םיְּּב םולָשְלּ םייַחְ םיִמָחְְּ
 .הָכְרְבל וב ונְדקפ .הָבּוטְל י וב וניהל . ורבו
 סוח םיִמָחְְו הֶעּושי רַבְדְּ םיִיַחָל וב 6

 , ּוניניע ףילא יִּכ ונעישה) ּוניִלָע םֶחְַו .ּונְ
 : הָתַא םּוחַרו ןח ּךְלָמ לא כ

 ףּורָּב + םיִמָחַרְּב ןויִצְ ְחְבשְב ּוניגיע הָניזַחַתְ
 ןויִצְל ּותָיְבש ריִוחַפַה + הָּתַא
 הא ּךלּונתגא םידומ

 ןנברד םידומ

 אוה התאש ךל ונחנא םידומ
 -יחלא וניתובא יהלאווניהלא יי ותָהלא יי אוה

 תישארב רצוי ונרצוי רשב לכ
 6 ךמשל תואדוהו תוכרב .ָעְו ! םֶלעְ וניִתובַא יָת
 תמיקו ונתייחהש לע שודקהו הא נטש מ וניזח רוצ

 שק תל שתולמ ₪ הנ .רודו רודְל אּוה ו ונמיקתו וניחת ןכ
 ךנוצר תושעלו .ךיקח רומשל נייח לע תְלהַת רַפְסִ

 ונחנאש לע םלש בבלב ךדבעלו |
 ; תואדוהה לא ךורב.ךל םידומ | לת | ף ל . םיִרּוכְּמַה

 וניתומשנ
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 ּונפע םוי לָכְּבַש ףיִסנ לעו ךָל תודוקפה וניִתומש
 דל בֶרע .תַע לבש היוש היל לע

 דל וניו םליעמ היס ומה אל
 :סז סירוס סכונה תכס5 :

 לעו  תורובנה לעו ןקרפה לעו םיִסַגַה לע
 וניתובאל תישַעָש : תומָחְַַּה לע ו תועּושתה
 : הֶזה ןמזּב םהָה םיִמָּ

 ויָנבּו יאנומשה לדג ןקּכ ןנחיי ןּב והְיְקְַמ ימיּב
 לֶאְ מנ לע סובויטנַא תובלמ הָרַמַעַש

 הָהַאּו . ףנוצר יקָחַכ םֶריִבְעַהְלּו ףֶמְרּוה ו נשהל
 תֶא תְבַר םֶתְרצ תָעְּב םַתל תְרַמַע םיִּבְרַה ךיטַחְרְּב
 ּתְרַסַמ םֶתְמקְ תֶא מב םּד תֶא ָּתְנִד םָביִר

 םיִאָמְטו םיטעמ דב םיּברו םישְלח ריב םיִּוּב
 יקְפוע דב םיִדְָ םיקירצ די יש םיִרה דָיָּב
 ד | לב שודקו לּודָּנ שש תשע ףַקּו ףֶהְבית
 םויַהָּכ ןקַרּפּו הָלודְנ העושה ₪ "לֶאְרְע מ
 תֶא ּונַפּו ףַהיִּב ריִבְדְל ף ינב ּואּב ןּכ רֶחֶאְו הזה
 תורְצַחַּב תורנ וילדה .. עךקמ תא ּורָהְמְ  ףָלְכיִה
 תודוהְל :ּולֶא הָּכִנִה יִסָי תנומש ּועְבְק ףשדק

 : לודנַה ףִמְשל לָלַהְלּ
 דיִמָת ּונָבְלַמ הְמָש םמּורָהיו 7 לכ לע

 ו י דָעְו םֶלעְל ?

 : ךָתיִרָב יִנָב לָּ םיבוט ם םייחל בּתְכְּו .ת'שב

 הָמָאָּב ףְָש תֶא ּולְלַהִיְו הס: ףורוי םייחה לכו
 ייהָּתַא ָךורָּב : הֶלְס רנתרזע ונתעושי לֶאַה
 " תודוהל הָאְנ ףלו ףמש בוטמ

 .הָרְוהּב תֶשָלַשַּמַה הָבְרּפַב ּונכְרָב ּוניִתְיבַא יחלאו |וניָהלָא ץ" של
 םינָחּכ וינב ןרהצ יפמ הָריִמִאַה .ךהְבְ השמ רד לע הָבּותְכִה

 ףילא וינָפ 6 רַאָ 5 6 ףכרבי :רּומָאָּ ךשודק םַע
 ל ףל םש ;יו לא ויִנָפ 6 .אָשי : ךנחיו

 ונילע םימחרו ד | ןח הָבְרַבּו הָבּוט םולש םיש
 נס וניִבָא ונכרּב . הש לארי לָּכ לע

 2 "ל תה הינפ רואָב יִּכ יִנָפ רואְּב דַחֶאָּב
 הָכָרַּ הקדצו רָסָה תַבָהַאְו םייח .תָרות וניהלא
 תֶא ּךְרָבְל היַעעּב במו " סול םיִיַחְו םיִמָחְְ
 רפסב : ָכולָשּב הָעָש לָכְבּו תע לָבָּב לֶאְרְי מש
 : םולָשַּ לָאְרְשְ ץכע תֶא רכה יי יי הָתַא ורב
 בָתָּכִנְו רב הָבמ הסנרפו םולשו הָכְּב םייח רָפסְּ תישב

 םיבמ םיִיַחְל לארי י תי מש לכו ונחנַא פל 0
 : םלשה הישיפ ו הָּתַא ךורפ : םולָשלּ 0

 הָּתַא יִּ סלל םיִשָּת ףַכע לֶאָרְְ לע בר םולש
 הניב בוטו םולשה לכל ןודַא ךָלַמ אה |.
 :ךְכולַשב הע לָכְּו הע כב ארי מע תֶא ךֶרֶבְל
 :םולָשב לֶאְרְש מע תא ּךרָבְמה יו הא ורב רפסב
 הממ רבַּדִמ יִתַפְשּו עָרַמ ינושל רוצנ ,יַהלֶא

 לבל רַפְְּ ישפנו .םַת ישְפנ יל
-- 

 .תירחש
 מנ ףודְרַָיהִצמְּ ךְֶּותּב יכל הַהָּפ היה
 גו םֶתְצְע רפֶה הרְהְמ הֶעִר ילַע םיִבָשוחה 6

 ו מל | השע . מש ןטמל הָשַע :םָּתְבָש
 מל :+ףָתְרות | ןטמל השע - ּףְתְשק ןטמל הֶשמ
 וצר ויהי ינו ףנימי הָטישוה יריד ןוצלַהי
 שע : ילָאּוְו ירוצ יי ףינפל יל ןייִגַהָו יפ יִרְמַ
 כ ל ּונלע םולש הֶשעַי אוה ויִמּורָמְּב םולש

 | :ןָמָא ּורְמָאו לַאְרְי
 יב הנביש  וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלט ןוצר "הי

 שו : ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה
 9%. הברעו : תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ האריב ךדבענ

 ? תוינומדק םינשכו פלוע יטיכ םילשוריו הדוהי תחנמ

 לק רדס
.. 3. 

 ממ: :םֶלוע דע ו 0
 / .לָּכ לע םר :יי םש ללהמ ואובמ מ דע שמש
 .ָּבְגַמַה וניה ולא ייּכ יִמ : ודב 'םיִמשַה לע יי
 ץֶרָאְבּו םיִמְשּב " תּואְרל יִליִּבָשַמַה ! תבל
 ןּויְבָא .םיִרָ "תופָשָאְמ לָּב רָפַעַמ ימיקמ
 ישומ : מע יָביִדְנ םִע םִביִדְ םַע יִביָשוהְל

 הָּולְלַה הָחְמְש םינגה םא תיבה תֶרַקַע
 1 םַעְמ בקע תיּב םִירְצִמִמ לָאְרְש תאָצַּב

 ָתּלשִמִמ רש שקל הַדּוהְי הָתִיַה = =
 ֶה םיִרָהָה : רחל ב בפי ןדרַיַה סנו הֶאְר םָיה | י

 ןָת יִּ םָיַה ךל המ + ןאצ יב תועְבְ םיליאְכ
 לָאְ דקר םיִרַָה :רּוהָאְָל בת ןדריה
 א .ילּוה ןודָא ינפלמ : ןאצ יִנָבּכ תו
 . םַנָא "רוצה יכפהה : : בקע ו הלא יִנָּפִלַמ

 : םָיָמ לנָיעַמְל שיִמָלַח
 ונל אל ס יכמוס סלוכה תנסב

 לח לע דוְַּכְוַהְדִמְשל יִּכ ּונָל אל יי ונל אל
 היא םיוה ורמאי "הָמְל :ךתמְא ל

 עעץּפַחִרַשא לכ םָיִמְשב ּוניהלאָו:םֶחיַהְֶא
 ? הָּפ :םֶדָא יַדָ הֶשעַמ רה | ףַסּכ םֶחיִּבצַע
 : םָינזֶא : וא אלו םֶהְְ סיני ורבי אלו
 :םֶהיִדַי : ןּוחיִרָי אלו םֶהָל ףא ועמשי אלו
 וזרגְּב ּטָהָי אל וכלהי אלו םֶהיִלְ ןּושימי
 ןֶב חב "רָשֶא לכ "םָהיִשע ּויְהַי םֶהמָּ
 א תיִּב : אּוה סמו רז יְָּב הַמְּב לֶאְרְשי
 ב לי יִאְרְי : אּוח םָּנִָמּו םֶרזע יב ּוחָטְב

 / 7 עז אוה םֶּנְנִמּו סֶרְזע י וב
 ןרְבִ לארשו תב תֶא רבי ד רב נרְבז יי

 רגה םע םיִנמקהְיי יי יאְרִי ךרָבָיְִרהַא תב
 8 : בי לו םי סקיל ייףסי
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 ץֶרָאָסְו ייל םימש םיִמְשַָעֶראְוםָימְש ל הש +"
 יִדְרּוי ל אלו ה .ולליס םיִתָמַהאְל םֶדָא -
 ;יּוללַהל לוע דעְו הֶתַעַמ הי רְבְננָחנָאהַמ

 יתבהא סילמול סכונת פנטכ

 הָטָח יִּכ :יִנּונָחת ילוק תֶא יי עַמְשי יִּ יתבהא
 ילָבָח יִנּפָפֶא :אָר קא ימי ול נא 0
 :אָצְמָא וגו הָרָצ ינּואְצִמ לאש ירְצִמּ תֶוְ
 יי ןונח :ישפִכ חֶטְלִמ יי הָנָא אכקַא ייסשש
 יול י יי םיאָתַּ רמש 1 םמְרַמּו ניהלאו קיד
 למ 3 יב יִבְיַחּונְמל ישפנ יבוש : .עישוהנ יל
 ןמ לנוע תֶא" תוממ ישָפַנ ָתְצלַה יִּכ : יכיל
 תוצְרַאְּבְיַי נפל ךַּהְתֶא : יִחָּדִמ .ילנר תֶא המי
 :דאָמ יי רָנָא רבא יִּכ יִתְנַמָאָה : םִַחָ

 כ'ע : בפ םֶדָאָה לָּ יזְפָחְב יתָרָמָא יִנָא
 ועּושי סוכ :יִלעי הלּומ גָתָכ ייל בישָא המ
 הָּדְנְ סלְשֶא ויל יִרָדְ אָרְקַא יו יו םֶשֶבּ אָשֶא |
 ּוְדיִסָה הָתְוְמַה יי יִניִעְּב רק :ומע .לָכְלא
 ףתמא ןֶב ד ךרבע "נא ףדבע יִנָא יִּ 4 הנ
 וי םֶשְבּו הדות חַבֶז חַּבְזָא ךְל : ירסומל ת חח
 :ומע לְָל אג הּדְננ םלשא יל ירד * אד
 : היגללה םלשּ רו יככות ּב יי תיּב תורָצַח

 יִּכ : םיִמָאָה לכ והּוחְּבש סוג לכ יי תֶא ולל
 : הילל םֶלּוע ז5 ו תַמָאָנ ודְסַח וניל

 : ְּסַח םֶלעְל יִּכ = בוט יכיל ןל
 : וְסַח םֶלּועְל יִּ לאש אָנ רָמאי

 :ּודְסַח םֶלּעְל יִּכ = ןרהא תיִב אָנ ומ
 : לדסח םֶלעְל 8 אָנ ורמ
 אליל יי :הָי בָחְרַמַב ונעו ה :יתארק רַצָמַהְז

 יִנָאְ רע יל וי : םֶדָא ול הָשֶש הַמ אָרְיִא
 ךָאְּב ַחומְּבִמְ ויּב תּוסָחל בוט : יאְנשבז הֶאְי
 םוונ לָּכ : םיִביִדְנּב ַחומָכִמ יב תוסָחל בו
 ינוב םנ .יִנָּּבִס : םַליִמַא יכ יי םשב ינוב
 שאב וכעוד םיִרְובְדְכ ינבְס : םליִמָאִי יִכִיו יי םש
 לופנל יִנתיִחָד החָד : םֶליִמְא יִכ ו םשב ל םִיָצ
 לקו : העּושיל יל יהי ּהָי תֶרַמזו יזע: יגרזש
 :ליָח הֶשע יי ןיִמָ םיקידצ ילָהְּב העשיוה
 יּכ תומא אל : לוח הֶשְע ןימָ הממור יי
 תו הָי ִנֶרֶס רוסו ה יִשַעַמ רָפַסאְו ת

 םֶב אבָא קָרְצ ירעש יל ּוחְתַפ : יִנָנְתַנ
 : וב ואבי םיקידצ יל רעשה הו : יז .הָד
 ןֶבַא ןיוא : העּושיל יל יִהְתַו יִנַתיִנָע יִּכ ףד
 יו תֶאָמ ןנא :הָנּפ שארל ז הָתִיה | םינוּפַה וא
 םויַח הֶז תאמ : ּוניִנעָב תאְלַפנ מ תאו 2:
 ה :'לב הָחְמְִָ והלה 0
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 ט תירחש

 : אָנו העישוח יי אָנָא אנ תעישוה יי 0 אָנָא

 :אָנ הָחיִלַצַה : אָנָא אנ | הָחיִלְצַה י יי אָנָא
 ךחנ : וי תיִּבַמ םֶכּונְכרַּב יי םָשְּב אָּבַה ל ורב

 .הע םותּובָעַב גת ּורְסַא ול ראו וי לא
 יהלֶא 'ֶדואָו 'הָּתַא ילא לא בזה תונרק
 ודה וּדְסַחְֶלעְליִּכְבִּיִּכַייַל ו דוהילא:ךמִמורַא
 ףיִריְסְחו ףישע עמ לָּ (59) ,ונימלא . הלל

 תָּב ַמַע :לָכְ הנוצר ישוע - םיקיצ
 וממורי) ּורָאְפיַו וחָּבַשיו ּוכְרָבִו ודוי הְְָּב לַאָרְש
 יִּ " .ונָבלמ ּףךָמש תֶא וכילמיו ושידקיו ּוצירעיו
 םֶלועַמ יִּכ רָמְל הָאְנ המשל תודוהל בוט ףל
 ללִהַמ ףלמ יי הָּתַא ךורְּב : לא הָתַא םֶלוע רעו

 'םלש שידק | :; תו הָּבְשַתַּב

 ףהּוכלַמ : ףשעמּכ ןיאו יִנֶא םיהלאָב ףומָּכ ןיא | ת
 5 רוד לכ ּהָלְשְמִמ םיִמְלוע לָּ "תּובְלַ

 ומעל וע יי 5% | םֶלּעָל ךולַמי י " ירמי 2 יףלס "
 :םולשב ומע תא ְךרָבָי יי ןּתָ

 הנַבִּת ןויצ תא ךָנּוצְרְב + הָביטיה םיִמָחְָה בָא
 למ ונְחַמַּב דב ְב יִּכ * : םילשּורְו תומוח
 : םיִמְלוע ןודָא אש סר לא

 : ס[ ע6' טדוקס ןול6ס ןיקתופסכ

 יי המוק תשמ רמו ןרֶאְח עַסְנּכ יחיו | *
 : :יְנַּפַמ ףיִאְנַשְמ סנו יביא וצפו 7
 : םילָשורימ יי רַבְרּו הרות אָצַה ןויִצַמ יִּ
 ;ותָשְדְקְּב לאְרְשִי ומעל הרוח ןתְנש דור
 .ָּךֶרְתְַו ֶרְתִּכ רב .אָמְלע 2 ָש ףירב
 ןקרופו ,םלעל לֶאְרְשִי ףמע םע ּךַתועְר 0

 אָנל ייוטמַאְלּ ףשרקמ תיִכָּב ףמעְל יזתא עמ | י
 אוער אָהָי .ןיִמָחְַּב אָנתולְצ לבל . ךֶרוהְנבּוטמ
 אריקפ אָנַא יִוְָָואָה הּוביִטְּב ןח ןל ךירותה ףמדק
 לָּ ו ותָ רטנמלו יִלַע םַחְרְמְל .אָיקיִּרַצ וג
 סנרפמו אלל ןו אוה תְנַא.לֶארְשי מעל ודו יֶל יה
 טיִלַעְד אזה תְנַא אלל לע טילש וה תנַא .אלכל
 אָדְבַע אָנא . איִה ףליר אָהּוכְלמּ אָיבְלַמ לע
 רקיד אָמְקִמו המק אְָריִגְִ אה ְךיִרְּב אַשְרּקְד
 אָלְו אָנעיִחָרַשנַ לע אֶל .ןחעְו ןדע לבב התְירוא
 .אָיִמְשר אָהְלַאָּב אָלֶא .אנְכימס ןיִהָלַא רב לע
 יִהְִאיִבְ .מושק הָתיִרואו .טושק אָהְלַא אּוהְּ
 אָנִא הָּב :טזשקו ןובט רּבָעַמל אָגסמּ . טושֶק
 .ןְָּבַשּות רַמָא אָנִא ארי אשידק הָמְשִלְו ץיִתָר
 .+ אָתיִראְּב יָאָּבְל חַתְפִַתִּר ךָמָלְק אוצר אָהָי
 לארי מ לַכְד אָּבִלו יִאָּבלִּר ןילאשמ םיִלשַת

 :ןמָא . םל לשל ןייְַלּ בטל
 עמש יא = (תבשל תולפת)
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 תירחש 8

 :דָחֶא יי וניִקְלַא יי לֶאְרַשי עמש
 1 ןנימיב םיַמּ ףרא + 2 : םולש היִתּוביִת 2 םעומ . : ומש שודק ונינודא לוד 0 וניהל * דָחֶא

 : וְחְי ומש הָמָמּורְנ ו יִתַא ויל ןלדנ |
 חַצנהו .תַרָאְפַּה הָרּוכְּהְ הלנה יי הל להק

 0 ל : ץֶרֶאְבּו םימשּב לכ יִּ רּוהַהְו
 4 ומִמּור :שארל לכל אָשַנְתִמַהְו .הָבְלַמַמַה
 וממור : אּוה שודק ויָלְגַר םדָהל ווחַתְשַהְ וניהל
 יוניהלא יי שודק יִּכ ושד ןק רהְל ּווָחתְשַהְ ונתְלא יי
 מוריו רַָאָפִתיַ חַּבַתֶשיְו שּדקְתַי לְ לּפַה לע

 שודקה םיִכְלמַה יִבְלַמ למ לש ומש אָשַנִַיַ
 סלועָהְ הָזַה םֶלועָה אָרְבַש תומָעָּב :אוה ףךורָּ
 :לֶאָ שי תיּב לכ ןוצְרְְו וירי וצר ונּצְרְּכ ,אָּבַה
 :תושפְַה לָּ ולא תויִרְּבַה לכ ודא םיִמְלעָה רוצ
 : םֶרק ימש ימשב ןכושה םורָמ יִבְחְרְמַּב בשויה
 :דובּכַה אָפְּב לע ותָשְדְקּ תויחַה לע ותָשְדְק
 יָת לכ יניעְל ּוניהלֶא יי ּונָּב ףכש שדקתי ןכְבּו
 םיהלאל וריש : בּות כ -שָדָח רש ויִנָפל רמו
 : | וול ומש הָיְּב תובָרְעְּב בָכּורְל ולפל ימש רמז
 : בּותָכּפ והונ | לֶא ובושְּ יב ןיע ּוהָאְרנו גוי
 : | הְְָ רַמָאְו : ןויָצ וי בשָּב וארי ןיעְב ןצ יִּ

 : רָבּד ָ יִפ יִּכ וּבְְי רָשָּב לָכ וארו יו דובְּב
 תיִרָּב רו םיִסּומַע םע םֶחַר אּוה םיִמָחְר בא

 תועְרָה תועשה ןמ ּונָתושְפַנ ליִצָיְו םיִנָתיִא
 תַטיִלְפל ונְַא ןוחיו םיאּושנה ןמ עַרָה רַצְּב רע
 הָבּומ תדְמְּ ּוניִתולָאשַמ אלמיו ..םיִמְלוע

 : םיִמִחְרְו הש
 סלות) ספוע) ךרנמ יפ

 (פ':פ) ךרבי אוה בקעיו קחצי פהרבא וניתובא ךרבש *לכ
 דובכלו  הרותה רובכל םוקמה דובכל הלעש רובעב

 הקוצו הרצ לכמ והליציו והרמשי ה"בקח הז רכשבו תבשה
 וידי השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו . הלחמו עגנ לכמו

 : ןמא רמאנו ויחא לארשי לכ םע
 תד)וי) ךרכס ימ

 תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרמש יכ
 הדליה תאו) דלונה הנב תאו (פ'נפ) תדלויה השאה

 רובעב (פ'כפ לארשיב המש ארקיו) בוט לומב הל (הדלונה
 תרותל לכ9)) (הלדגי) .ולדני הז רכשב הקדצל רדנ הלעבש

 : ןמא רמאנו םיבומ םישעמלו הפוחל )ו
 ס)ומ) ךלנט ימ

 דוד ןרהא השמ קעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ל
 רובעב (פ'כפ) (תינלוחה) הלוחה תא אפרי אוה המלשו

 אלמי .ה"בקה הז רכשב (הרובעב) ורובעב הנתמ רדנ (פ"נפפ)
 (התואפרלו)ותואפרלו (המילחהל) ומילחהל (הילע) וילע םימחר
 (הל) ול חלשיו (התויחהלו) ותויחהלו (הקיזחהלּו) וקיזחהלו
 וידיג ה"סשו וירביא ח"מרל םימשה ןמ המלש האופר הרהמ
 . לארשי ילוח ראש ךותב (הידינ ח'סשו הירביא ח'מרל סכקנ))
 תאופרו קועולמ איה תבש . ףונה תאופרו שפנח תאופר

 : ןמא רטאנו . בירק ןמזבו .אלנעב אתשה ובל הבורק
 : טז כמי סכופ לפסס ןיסינ גמסכ

 לֶאָרְשִי נב ינפל השמ םש רֶשֶא הָרּותַה תאזו
 איה ה םייח ץע : השמ יב 1 מ

 יא (תבשל תולפח)

 א
 וי\ ]

 לרה יְכְרִד :רָשַאָמ הכמות הב םיקיותמל

 ו רצ ןטמל ץפח יי :ּוכְבְ רשע ּה קואמָשּב
 רידא הרות לדג

 אָרְסחְ אָנְח .אימש ןִמ ןקרופ םוקי |:
 , יחי ינוזמו יכיִרָא - יִמִחרו ן
 ארה אָפּוג תּוירַכּו אמש אָּתְעיסְ
 אל יד אערז . אָמיִקְו אָיח ארז , אילעמ
 : : אָתיִרוא יִמָגִתַפִמ לּומבְי אל יִדְו קופי
 אָעְרַאְביִד.אָתְשיִדַק אָתְרּוכַח ןןֶנּבִ נמל
 ישירְלּו יִלכ ישיר לָבָבְּב יִדְו לארשיד
 : אָבַב יִד ינָיִדְלּו אָתָביִתִמ יט ישירלו אתולג
 ןוהידימל -יִיִמְלִת לָכְלּו ןוהיִדיִמְלַּת לכל |

 אָמְלְעַראָּכְלַמ אָתיִרּואָבזיקְסִַדְאָמלֶכְלּ
 [- אנס ו שיפו ה |

 ל ימ 9 ב 6 סוקי שש - וניס ו ה דוקי
 יִחְו יחרו אָּבְסַחְו אָיִח אָימְש ןמ ןקְרופ םּוקי

 רוירַבּ אמש אָתְעיִסְ .יחיוה יוז יכיִרַא

 עז .אָמָ אח אעְר . איל אָרּוהְנְו אָפּוג
 ובל אָתְיִרוא ימת \ לּוטבי אל יִרוקּוסְ אָל יד
 פט אירעו איבְרְבר ןיִרָה אשי אָלִח
 וכויח שיפו ןוכתי רבי .אָמְלְַ אכל . אָישנו
 ץרפְס .ןוביִנשל הָכְרֶא ץןְַו ןוכימיי אגס
 מ .ןישיִּב ןיעְרמ לּב ןמו אס לָּכ מ ןובנתְשַתו
 .ַמָא רַמא ןרעְו ןמז ל ןוכדעסְב אָהִי אָיִמְשב
 אּוה . בקעוו קֶחְצַ םֶהָרְבַא ּוניִתובָא ררבש ימ

 ֶפ םע הָוה שוקה לקה לָּכ תֶא דרב
 נָיִתונְּו םֶהיִנְּ םֶהישְ םַה .שרקה תולחק
 יל יִתַב םיִדָחיִמָש יִמּו .םֶהְל שא לָכְ
 .לֶלַּפְתַהל םֶכותַּב םיִאְּבִש .יִמּ .הָלַפְתִל
 9 הלבה שוהקל ו רֶואָמַל רָנ םיִנתּונש
 ביקסעָש יִמ לכו | ייל הקָדצּו םיחרואל
 בלשי אוהב שודקה הנמָאָ רבְציִבָרצִב
 בבָפּוג לָבִל אָפְִיו הלְחמ לָּכ םֶהִמ ריס םֶרָכְש
 -- הָחְלצַהְו הָכָרְּ | חָלָשיְ .םֶנַּע לכל חלי
 ןָמָא רַמאְו םֶהיַחֶא ץ לֶאְרְשְי לכס םֶהיִדְיהְשעִמ

 . הירי רפיקה םולש דעב הלפת
 ותוכלמ . םיכיסנל הלשממו םיכלמל העושת ןתונה

 נרחמ ודבע דוד תא הצופה . םימלוע לכ תוכלמ
 וומשיו ךרבי אוה 0 םיזע סימבו 0 םיב ןתונה הער

. 6 / . 

 ל , , |
 0 ו ל \ נח וו 6 יי.



 ודוה םורי שטיווארדנסכלא רדנסכלא רסו
 אנוואראדאעט איָראמ הדובכה תירסיקה ות

 תאו שטיווארדנכלא יאלאקינ רצע שרוי 1
 וימהרב םיכלמה יכלמ ךלמ , ה"רי םרה ונכלמ תא
 םימע רבדיו והליצי קזגו ןוגיו הרצ לכמו והרמשיו והייח
 . חילצי הנפי רשא לכבו וינפל ויאנוש ליפיו וילגר תחו
 ויצעוי לכ בלבו ובלב ןתי וימחרב םיבלמה יכלמ ךל
 : לארשי לכ סעו ונמע תובוט תושעל תונמחר וירש
 אבו תטבל ןוכשי לארשיו הדוהי עשות ונימיכו וימי

 : ןמא רמאנו ןוצר יהי ןכו לאוג ןויצל
 כ 7% טרומ ס ןיכככמס סדוק

 לא 0 פל ןוצר יק
 הוטל הֶזַה = שרִַה תא "ונילע שָבחְתָש
 לע  םייח ,םיִכורָא םייה ּונל ןמִתְו .הכב
 םייח . הָכָרְּ לש ם םייח הב 'ט לש םייַח . יול
 שיש םייח . תומָצַע ץולה לש םייח .הָסנרּ ל
 םהְּב ןיִאָש םייח .אָטָה תַאְרִ םימש תארי סה
 םייח  .דובכו רשע לש םייַח .הָמְְכּו הנ
 םייה .םימש תַאְרִיו הָרּות תַבָחַא ונב אָהְּת
 : הלַפ ןמ א הָבּוטְל ובל תולָאשִמ . אל

 : טדוקס ןיכר יכממ סדוק דפומס עדי) ןוכ

 םֶתְוא לאו וניִתובָאל םיִסָנ הֶָשְעַש יז
 ּונָתוא לאְנ אוה , תּורָחְ תודְבַעְמ

 תופנב עּבְרַאְמ ניִתַדָנ ץָּבקיו . בוהק

 : ןֶמָא רַמאְַו לֶאְרְשילָּכ םיִרָכִח .ץֶרֶא
 : הבופל ונילע אבה 5 סויב (ינולפ) שדוח שאר

 לעו ונע אוה ךורָּב שודקה יהשרז
 םייחל .לאָרְשי תיִּב ומע לכ

 העושיל + הָחְמְשְלּו ןושָשְל . םולָש
 "כו יא : ןֶמַא רמאנ) :הָמחְְל

 : סז סילמוס ןי6 טדומס ךיכרמגטכ |
 םיִמּוצָעָק ויִמָמרֶּב ,םיִמּורָמ ןכוש םיִמְמְָח כ

 םיִרָשָיַהְו םיִדיִסְחַה . םיִמָחַרּב דוקֶפִ אוה
 לע םָשפנ ּורְסָמש שדרקח .תולחק . םיִמיִמְת

 % תירהש ל
 םֶהייִהָּב םיִמיִעָגַהְו םיִבָהָאְגְה .םשה תשדק | ונינודא תא הלעמל אשגיו לדגיו םמוריו רוזעיו רו

 .ּורְבָּנתּויִרָאְמּו ולק םיִרָשְגמ .ּודְרַפְנ אל םתְומְבּ
 וניִתְלא םֶרְְז : םֶּוצ ץֶפַחְו םוק ןוצר תו ושעל
 \ תמק םוקניו . םֶלוע יקידצ ראש םע . הבט
 שיא הֶשמ תַרותְּב בּותָּבַּכ : ךופשה ויִדבַע םּד
 . םוקי ויָדָבָע םד יִּכ מע םִיַג ּוניִנְרַה . םיחלַאה
 ידי לע : ומע תַמָדַא רֶּפְכְ ויָרְצְל ביש סקנו
 אל םַמָּ יתיִקְנְו רמאל בּותּכ םיִאיִבְנַה יִרְבַע
 ,רַמָאְנ שרקה יִבְתָבְבּו: ןויִצְּב ןָכש יִיו .יתיקג
 םיזגב עדָוי םֶהיִחְלַא 1 הָיִא םיוגה ּורָמאִי הָמל
 יִכ רָמּואְו : ךופשה ףיִדְכָע םד תַמָקנ וניניעל
 : םיִוָנָע ו תקעצ \ הכש אל רֶבָז תא םיִמָּד שרוד
 לע שאר ץחמ תי אָלָמ םָוגּב ןיִרָי רָמּאְ
 םיִרָי ןַּכ לַע הֶּתְשי ךרדַּ לַחָנַמ :הָּבַר ץֶרא

 /ובו ירשא [; שאר

 דוד ןוהא השמ בקעיו קחצי סהרבא וניתובא ךרנש "כ
 תונעתהל וילע לבקיש ימ לכ תא ךרבי אוה המלשו

 אוה ךורב שודקה הז רכשב ינשו ישימחו ינש תינעת

 חלשיו הלחמו עגנ לכמו הקוצו הרצ לכמ והליציו והרמשי
 ןיזאיו םהיתולפת לבקיו םהידי השעמ לכב החלצהו הכרב

 : ןטא רמאנו םתיחֶא לארשי לכ םע םהיתועוש

 1 : ודְבְל 1 מש בָגֶשִנ יקייימש תֶא ולְלַחְ ןוח

 הק םֶרָיו + סיָשו ץֶרֶא לע ודה .םירטוא להקהו
 ובוחק םע לארי יִנָבל ויִריִסח לכל הֶלְהִּת ומעל

 חכו ובה דודל רומזמ : ה הָיולְלַה

 : סז סיכמופ לכוס) ת"סס .ןיסינכמסכ
 : לאְרשִי יפלא תובְבר יי הָבּוש ךמאי החנְבו

 :ףוע ןוראְו הָּפַא ףתְחּונמל 9 הָמְק "7
 דוד רּובָעַּב : ונגר יִדיסח קרצ שבלי ףיִנְּ
 יִּתַתָנ בוט חל יִּכ : ֶהיִשִמיִנָּפבָשּמ לא בט
 םיקיזחמל איה םיִיַח ץע : ובוזצמ לא יתרות סבל
 לָכְו םַעְוְנ ירד ָהיִבְרּ :רָשָאְמ היותו הב
 הבנו ףילא יי .ונבישה .: םולש היִתְוביִתְ

 שורק יצח : מרק נימי שַָּ

 שדוח שאר תבשלו תבשל פסומ
 ג וניקלאל לָרְג ּובָה אָרְקֶא : םַש יב
 : ףַתלהּת דיני יפו הֶתְפִ יִתָפָש ינַא
 הלא ּוניִתובא הלאו וניקלא יו הָּתַא ₪

 לֶאַה בקעו יחלאו קָחְצ ימלא םֶהָרְבַא
 םיִדָסַח למ ויל לא אָרוִהְו רוגה ל
 לֶאְוג איִבַמּו תּובָא ירח רָכזְו לכה הָנִקְו םי

 :הָבָהַאְּב "מש ןטמל םֶהיִנָב יִנָבְל
 םייִתַה רב ּונָבְכְ םייַחַּב ץֶפָח למ םייחל ור

 : םייח םיהלא ףנעמל /

 :סֶקְבַ ןנֶמ יי התא ורב :ןָנמּונ תשימו ר -' 1
 זדשל ו

 בר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יִנַא םֶעָל רובג הָתַא
 : םָשָגַה דיִרומּו חּורָה םושמ ףריחכ : עישוהל
 םיִבָר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הָיִחִמ דָסְהְּב םיִיַח לָכְלכמ

 םירוסַ ריו םילוח אפור \םילפונ ךמוס
 תורובָ לַעָּב מב ימ ..רפע ייל ּותַנומֶא םָיִמּ
 : הָעּשְ יִמְצַמּו הָיַחְּו תיִמִמ ףלמ ּךַל הָמַ יִמּ

 ז רו 7 27 ירא = 1 ' : םימחרב 9% וירוצי רכוז םימחרה בָא ףימכ ימ שנ

 יי הָּתַא ךרֶּב :םִתָמ תייָחַתְל התא ןָמָאָע
 ג םיִתָּכַה הָיִחַמ

 יעירעג א (םבשל תולפת)



 ל 78 ו יו 7%

 שדוח שאר תבשלו תבשל פסומ
 ְי יי <: וז סעודק סיכָמו5 ע"קס רזוס ןיטססכ = =

 הקו ךֶאיִבְנ רו לע בּותָּבַּכ שדקב ףְמְש םישידקטה . שרק יפרש חיש רוס ףשידקנו ךְציִרָעַנ
 לָמ ּודובְּכ קח :ודובָּכ ץֶרָאָה לָכ אלִמ תּואְבְצ יי שודק שודק שודק ח"יק :רַמָאְו הז לֶא הז

 ;ומוקמפ ו דוב ורב חייק :ּורמאי וב מעל ודוכְּב םוקמ היא ָזְל הז םילאוש ויִתְרָשַמ לוע
 דָבָהַאְּב םִיִמְטּפ דיִמָּת םיי לֶכְּב רקְבְו בָרָע מש םיִדָחיִמה םע ןוחְנְו םיִמְחְרְּב ןֶפי אוה ומּוקמִמ ןח
 אוה ונכלמ אּוה ּוניִבָא אּוה ּוניִהלֶא אוה זח: דַָחֶא יי וניחלַא יי לארשי עמש ח"יק :םירמוא עַמש

 :םכיחלַא יי ינָא . םיהלאל םכל תויהל יִח לָּכ יניעָל תיִנש ויִמָחְרּב ונעיִמשי אּוהו . ונעישומ |

 פו ריו רודל ; הלל רד רדל ןויצ ףוהלַא םָועְל ןָ למ חיל :רמאל בוב ףשְק ירדו וז"
 שודקה (ףלה פייכ) לאה יי הָתַא ָךּורָּב + הָלָּפ ףוללהי םוי לָכְּב םישודקו שורק ףִישְו שודק הָמַא
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 תבשל-

 יָהיִתּונְּבְרַק תיִצְרתְבש תננכו
 ירְוְס םַעָהיִשּורּפ ַתיּוַצ 7 =

 ּולָחְנירבָּבֶעְלָהְְנעְמהיִבס

₪ .- 
 ה לע ףֶתרותְּב וניל תְבְתְבש מכ ףנוצר תוצמּכ הכאב יל בינו הע . -

 :רומָאּכ ףובְכ יפמ בע השמ
 ופְסִנְו משב הלב הָחְנִמ תֶלִס םיִנרֶשְציְִעּו םֶמיִמְּת הָגָש יִנָּב םיִשָבְכ יִנָש תָכַשַה םויבו

 : ּהָבְסְִו דיִמָּתַה תלע לע .ִתַּבְשְּב תבש תלע
 , ,תבשל

 תָבש יִרְמוש ףִתוכלמב וחמש
 ישְּדַקְס םע .נְנע יִאְדְק

 בוט ונע ּעָּבְשיסֶלָּביִעיִבֶש
 םיִמָתּדְמָחיתשדקְווב תיִצְריִעיִבְשַבּו
 י תיִשאָרְב השעמָל רכז .תאָרְק ותוא

 הְָר וניתובא ילאו וניִחלא
 ונשדק ּונְתָחְּונְמִב 7 "
 : ףֶתְתְּב וקל ןתו ףיִת'ִצִמְּ
 וחמש ףֶבּוטְמ ּונָעְבש
 ךְרְבִעְל ּונָּבל רקטו .ךֶתַעשיִּ
 וניִהְלֶא יי ּונליחְנהְו תַמָאְּב
 ףשק תבש ןוצרבּו הָבָחַאְּב
 : מש יִשדקמ לאְרְשי וב ּוחּונָ
 הָּתַא ורב

 הצר
 : תָבַשַה שָדְִמ יי

 | שדוח שאר תבשל :
 : (רומָאָכ סויה ןבְרמו תָּבַש ןכְרְק ה

 ונש רקָכ יִנְּביִרָפ ייל הלע וביִרְקת ֶכישְדַח ישאְרְבּו
 םַמיִמְּת הֶעְבַש הָנָש יִנָּב םיִשבְּכ דָחֶא לאו | =
 יו וו יי רש םינסמ הפלש רָּגְרְּכ יפת םתָחְנַמְ

 יס םירימח ינו רָמַַל ריעש כס ןי יו לבל
 קמ םע .נוע ירוק תבַש .ירפוש ףתוכלסכ ּוחְמשי

 צר יעיבשבו .ךְּוט גנו עבו ל ִעִבְש =
 ויָשאָרְב הָשַעַמְל רָכז תאר ותוא םיִמָי תָּבְמָח ותשּדְקְו וב

 יב ּוניִלָע שִָּחְו .ּונְתחּוְמְב הֶצְר וניתובא יקלאו ּוניִהְלַא
 של הָכְְבלְוהָבּוטְל הָזִהשְִחה תֶא הַָהתָּבַשְַה |

 חל ..הָלְָּלַכ הָסְנְַפְל .הָמְמִנ הָעשיל ..הָחָמְָלּ
 ןפַכְלּו רוגיעה תשכ) . וע תָחיִלְסלו אָטַה תַליִחְמְל . םולשְלּ
 נש] .תומָאָה לְָּס תְרַָּב לַאְרְשִי ףַעַב יּכ :(עַשָפ
 רפ + ָּתעְבְ ֶהְל םישדח ישאר יקחו תערוה םֶל ףָשְְ

 .+ םיִשְדַח ישאו לַאְרְַַו תָבשַה שדקכ ו הָתַא
 0 ₪ 'א (תבשל תולפת)

 קר ב וו וש רצ ,



 בֶשֶהְו םֶתָלפְתְּו לאְרְָי ףָמַעּב ּוניִהְלֶא יי הצר
 . לאָרְשַי ישאו ףָתיִּב ריבר הָרובְעָה תֶא
 דיִמָּה ןוצרל יהְתּו ןוצָרְּב לָּבְקִ הָבָהַאְּ סל

 : ףפע לֶאְרְשי תדע |
 ךּורָּב : םיִמָחרְּ ןויִצְל ףְבּשב ּוניניע  הָנְזְחַת

 ןגייפיוט :ן1יצל תניב .ךריִזִחְמַה יי הָתַא
 יהלאו ּוניהלא יי אוה הָּתַאָש ל ּונְְָ םידומ

 ונָעְשי מ ּונייַח רוצ דַעְ .םֶלּעְ ּוניִתובָא
 לע תלת רפְַנו ףל הדוניחוד) רודל אוה הָּתַא
 | תורוקפה ּוניִתומָשַנ לעְו ריב םירוסמה נייח
 ףיִתובּוטו ףיִתואלְפִנל ונמע םוי לָכְּבַש ףיִנ לע
 לכ אל יִּכ בוטה .םִיְָהְצו רֶקְבְ ברע .תע לבש
 :ָל וניוק :םֶלּועַמ ךיִרְסַח ומת אל יב םַתָרְמַהְ ףימתב

 םיסנה לע ןפכ סיכפו6 סכטמ תכסכ

 ריִמָּת ּונָּבְלמ ףְמַש םַמּורְתיו ךרֶּבִחי םֶלָּכ לע
 : דע םלועְל

 : ףתירכ :יִנָּב לָּכ םיבזט םייַחְל בתֶבּו ת"שב

 תֶמָאָּב ףָמַש תֶא ללה הפ ווי םייחה לכו
 יי הָתַא ָךורָּב :הֶלס ונתְרזעו ונְתשי לאה

 םינהכ תכרב ץישל :'תודוהל הָאנ לו ףְמַש בוטה
 וניל םיִמָתרו דָסַתָנ ןמ הָכְרְבּו הָבּוט םולש םיש

 נב ּוניִבָא ּונְבְרְּב .ףִמע " לָאְרש לָּכ לע
 . "ל תת ן היפ רואב יִּכ ָיִנָּ רוב דָחֶאְּב
 הָכְרב הָקדְּו דָסַח תַבָהַאְ םייח תרות וניהל
 תֶא בבל יניב בוטו םולש) םיִיַחְו םיִמָחְַ
 רפפנ : ףמולשב הע לֶבְבּו תַע לָכּב לֶאְרש הע
 : ולב לֶאְרְעַי ומע תא רְבְמַה יי התא ורב
 בֶתָּבִפ רֶבַזַנ הָבּוט .הָסְנְרַפּ םּולָשְו הָכָרּב םיִיָח רָפְסְּב תש

 םיבלמ יח לארשי תיִּב ָךַמַ לכ ונחנַא ףינפל
 : ולה "הֶשוע יו הָּתַא ךּורַּב : : ושל

 הַמְרִמ .רָּבִּדִמ יתָפּ עָרַמ יִנושל רוצנ .יהלא
 לבל רַפְעִּכ יִשָפְִו םּוַּת ישפַנ ופלקמל /
 ישפַב : ףודרת יִיִצַמְבּו ףֶרְרותְּב יִּבִל חַתַפ הָיהֶּת
 לקלקו םֶתְצִע רָּפָה הרהמ הע ילָע םיִבָשוחַה לכ
 .ָךימְ ןעמל הֶשע .ּףמש ןמל הֶָשָע :םָּתְבַשַחִמ
 ןטמל .ףקרות ןטמל הש . ףְתָשְרְ ןטמל הֶָשַע
 ןוצרל ויהי : יננת ףנימ העישוה ףידידי ןּוצְלַחָ

 הש :ילָאּוְו ירוצ יי יי ףינפל "ָבְ ןיֶנחְו יִפ י
 לָּב לע ּונילע םולש 'הֶשַע אּוה ויָמּורְמְּב ל

 :ןָמָא ּורמָאְ לארי < |
 תיִּב הָנָבִיש ּוניִתְובָא ילו וניהלֶא 6 פלס ןוצָל יה

 ףְדֶבַענ שו ףתרותב ינקלח ןתו ונימיב הָרהִמְּב שקמה

 הדיהי תחנמ ייל הברעו : תוינומרק םיִנשכּ ו םלוע יִמיָּכ הֶאְרִיִּב [
 , ינומרק םָעְ 7 ישב כ

 אי תבשל ףסומ | ]

 ךחלב ןיא יכ ייכ שודק ןיא :יי לא הוקו ךבל ץמאיו קוח יי לא הוק
 :וניהלא יתלוז רוצ ימו יי ידעלבמ הולא ימ יכ :וניהלאכ רוצ ןיאו

 .ּונָּכְלַמַּכ ןיִא .ונינודאָּכ ןיָא .ּוניִהְלאָּ ןיא
 5. : וניהלאב יִמ :ּונָעיִשומָּכ ןיַא " 
 : ונעישומכ יִמ . ּונָּבְלַמְ יִמ .ּונינודאכ
 הָדנ . טנא הו 0 הָדּונ

 התא : .ונעי ועומ אוה הָּתַא . ה אּוה
 תא ףיִנָפל וניתובא ּוריִמְקִהֶש אּוה

 : םיִמָפַה תרמק
 הָנובְלַהְ הלמה ןֶרְפִצַהְו ירצה תרטקה םוטפ

 הָעיִצְקְ 'רומ . הָנָמ םיִעְבש םיִעְבש לֶקָשַמ
 רֶשְע השש רשע הש לקשמ םפרַבְו רג תֶלְּבְש
 ןומנה < שלש הפו לקו .רָשָע םינש טשקה :הָיָמ
 ןיסירְפס ןיי .ןיבק העת הנשר תיִרּב .הָעָשִּת
 ןיסירפק ןיי ול ןיָא םָאְ ..אָתְלת ןיבקו אָקְִּ ןיאְס
 בקה עבור תיִמודְס הלמ . קית ןח רַמִח איִבָמ
 ףא רַמוא ילבְבַה ןתנ יִּבַר .אּוהָש לָּכ ןָשע 'הָלְעַמ
 םִָאְו הלֶספ שב הב ןתָנסָאְו ,אּוהש לָבִּריה תַפָּ
 ןועמש ןּבַר :הֶתיִמ בח ָהיִנָמס לָּבִמ תחא רַפְ
 יִצְעַמ ףַטונַה ףרש אָלֶא נא ירָצַה רָמוא לֶאיִלַמְַו ּב
 דפ ןרְפצה תֶא הָּב ןיִפָשָש הָנישְרַּב תי . ףטקה
 ןרפצה תֶא וב ןירושש ןיִסיִרְפק ןיי .הָאְנ אַהש
 אָלֶא הֶל ןיִפָי םילגר יִמ אלו .הַזַט אָהְפֶש ד
 : בפ יִבָּפִמ הָרְועּב סל ימ ו אש

 - 6% םיִרְמּוא - ןושארה םויּ
 לּודָנ .םיִרְמוא ּויָה יִנָשּב : ּהָב יבקיו לבת ּהָאלְמּ
 .ישילשב :ושדקרה וניהל רעב דאמ ללה
 םיִחלֶא : ברקּב לא תַדָעּב בָצְניִמלֶא .םיִרְמוא ּוָה
 לאיי תומקנ לא .םיִרמא ּויָה יִעיִבְרַּב * םפשי
 ונונרה . םיִרְמוא ּויָה ישימחב : עיפוה תומקנ
 זה ששב : בקע יהלאל ועירה ונע םיהלאל
 ;ֶזאָתַה וע יי של שָבָל תּואָג למ יי יו .םיִרְמוא
 םירמוא ּויַה תּבַשּב : טומת לָּב לָבּת ןּוּכְת ףא
 אֶל דיתעל ריש רומְזִמ .תָּבַשַה םִויָל ריש רומזמ

 : : םיִמְלעַה ייַחְל הָחּונמּו | תָבַש ולָכָש םויְל
 ןב אוהש ול חטבומ םוי 4% תוכלה הנושה לכ והילא יבד אנת
 ;תוכלה אלא תוכילה ירקת לא.ול םלוע תוכילה רמאנש אבה םלוע

 םיִמָכִח יִדָיִמְלִּאָניִנח יִּבַר רַמָא רֶעַלֶא יּבר רמָא
 ידו לבו רַמָאְנש םֶלּועָּב סולשםיּבִרַמ

 : נוב אלא נב ירק 'לֶא .ףינפ םולש ברו
 םולש 'א (תבשל תולפת) |
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 םולש יהיגלושְכִמ מל יאו ףתרות יִבְהאָל בְרםולש
 הָרְבַדֶא ירו ימַא עמל :ִּיַתונְמְרַאְּב הולש לח
 יל נוט הָשקַבַא וניהלָאי תיִּב עמל :ִּּב םולש אָג

 : םולָשַב ומע תֶא רבי ויזת ומַעְל וע יי
 רצוי הָלָרִג תתָל .לפַה ןּודָאל בשל ונילע

 אלָו תוצאה ייוגכ ּונָשָע אלָש תישאר
 םֶהָכ ּונקְלָח םֶש אל .הָמְרָאָה תוְּפשַמָּכ ונמָש
 םיִוחְַשַמּ םיערופ ּונחנאו :םֶנומַה ל רנלְו
 : אּוה ָךורַב שודקה םיִכָלַמ טה יבלמלמ ינָפְלסירומו
 משב ורקי בשומו .ץֶרָא רסויופימש הָמּונ אּוהָש
 ונהל אּוה . םיִמּורָמ יִהְבְנְּב וזע תַניִבְּ לַעַמִמ
 . ותְרותַב בּתַּכַּכ ותָלּוז ספא ּונָּבְלַמ תָמָא :רוע ןיא
 םיִהְלֶאָה אּוה יי ִּכְהבַבִל לָא תבשהו םויה ּתשדי

 : רוע ןיִא תֶתַפִמ ץֶרָאָה \ לע לַעַמַמ סימשב

 םוי . ָּתְחַנ יִעיִבָשַה םויַּב זָא זי"

 :ּתְכרּב ןַּכ לע תַבַשַה
 הָבֶּע הָיָה לטופ לכ לע לח

 :הָכּוכְרְִי תַע לָכּב יִיִסַ
 םיִהלא < םלפ רצוי יי ְךּורָּב
 : םלוע למ םיִיח

 בח .יִרְבַע לע םֶלּועַמ יִּכ ק
 : ףירסחו ףימר

 .תולתה .םִירְצַמְבּו '
 " תִילַענ דאָמ יִּ

 .םֶהָב ףְושעּב םיִהְלַא לָּכ לע ק
 : םֶהיַהְלאַבּו םילור םיִטָפָש

 .ּואָר ףפע ףוס םָי ףטְקבְּב ח
 : ואי הָלּודְּגַה דָיַה

 םש .ףל תושְעל מע תות 'ק

  ֶלֶדָג תואְרַהְל תָרָאְפִ
 . םִִמשָה ןמ םֶמַע :ּתְרַּבְדְ
 : "םימ ופטנ םיִבַעָה םְִ

 ץֶרָאְּב .רָּבְַַּּכ םֶתַכְל עדי <
 :רָבָע אל שיא הי
 . םיִמְש נר "ףסְל ה תת 'ח

 רוה |

 יו

 . תבשל ףסומ

 תבשה םויל דוחיה ריש
 .םיִמַע /םִּבְר םָּג שָרְנִת ק

 : םיִמָאְל לַמָעו םָצְרַא ושרי
 םיקח ּורָמְשי "רובע יח

 תורָמָא . תורָמִא . תורותו

 י תורוהט

 .ְןָמָש הָעְרַמְּב ונְרעתיְו 'ק
 : מש יִגְלָּפ רּוצ שיִמָלַחְמּ

 .ףָש רק .ריע ּונָּב םֶחּונְּב 'ח
 :ףָשְלְקִמ תיִּ ּורָאְפיִ
 ,םיִמָי.ךראְָל בשא הפ רֶמאתַו
 : ָּךרָבַא ּךַרֶּב ּהָדיִצ

 . קָרְצ יִחְבּו ּוחְבו םש "יִּכ 'ח
 : קֶרְצ שבלי ףינהכ ףא

 ל . ורמזי תומיִענ יולה תו ק
 : ורישי פַא ּועָעְורְתִ

 יאר לָאְרְשי תיָּב 'ח
 : יי ףמש רזי ודב

 ןכ < םינושאָרל דאָמ תוביטה ק
 : םינורַחַאְ םָּג ביִטיִּת

 רָשָאַּ .ּונילע אָנ שישה יי 'ח
 : ּוניתובָא לַע ָתְשָש

 'ק
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 .תֶראְפַּ הֶרָהִמ תוארֶל וניִהְלֶא יו יי ףל הוק ןָּב לע
 :תורָב :םִליִלֶאָהו ץֶרָאָה ןמ םיִלּולָּג ריִבעַהל הו ע

 רֶשַב יִנָב לבו דש .תּוכְלַמְּב םֶלוע ןפתל ןותַרַ
 וריי .ץֶרָא יער לָּכ ףילא תֶונָּפַהְל ףמשב וארקי
 עַבָשִּ ּךְְּב לָּכ ערכת יִּכ לבת יִבָשוי לָּכ ועד
 ּףֶמְש רובְכלְו ולפי ועְרְכ וניהל יי יו ףינפל .ןושל לָּ
 ףולמתו ףסּוכלמ לע תא םֶלְכ ולבקיו ונקי רקי
 איִה ףְלָש תּוכְלַמַה יִּכ .דָעו 'םלּועְל הָרְמַמ םֶהיִלַ
 יי ףתְרּותַּב בּותְכַּב :רובְכְּ ךּולַמּת רע -ימְלועְלּ
 לב לע למל יי היו רמָאְנו ג דָעָנ סלועל למי

 : דָחֶא ומָש דָחֶא יי הָיְהָי אּוהַה םויַּב ץֶרֶאְה
 הֶצע וצע 3 אובָה יּכ םיִעשר תַאשִמּ םָאְתִּפ דחפמ אָריִת "לא

 אּוה ינָ א הָנקז דו לא ונע כ םוקי אלו רַבָד ור רָפַתו

 . : ֶלַמָא לוג יִנָאְ אָשֶא יִנָאְו יתישע יִנָא לוס ינָא הֶביש דעו
 םותו שידק

 : ביטי יִּכ סֶלועְל ףל הָרונְ
 יִכ .הָרָהְמ ףֶריע .הָנְבִת יי 'ח
 : אָרְקִנ מש 3

 ןופשתו . הב חימְצַת דו ןרקו
 : הָבְרְקְּב יי 0 ל

 .הָחְבַנ מש רצ .יִחְבו '
 : הָחְנִמ בֶרְעּת םֶרְק יִמיִכְו

 ייפ ראב ףִפע תֶא ףרָבּו ל
 : ףנוצר תושָעל םיִצְפח יִּ

 יּונָצפָמ הָשַעַּפ ףְנצְרְבּ 'ח
 ונלְכ ךֶמִע אָנ טֶּבַה

 םעְל ףל "תויהְל ּונתְרַחב יק
 ְהְבְרְב ףֶסַע לת . הָלְס
 : הל

 'ִּףֶתְלְהִּת רָפְסְנ ריִמָתו יח
 : התְרַאְפִת משל ללַהְנּ

 תֶא כ .ֶָרָי מע הָתְבְרְּבִמּ 'ק
 : ָּךֶרְבַמ ּךִרבַּת רשא לָּכ

 -יִאְרוב .הָללַחָא ידע יִנְָו 'ח
 :יִאְבְצ ימָ לכ הָכְכְרְבַאו

 ןמ .םֶלועל במ יי םש יִהָ 'ק
 . ו דע 7
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 ינורָאָא םיִרישְנ תּורָמְזיִעְגַא ןח
 : גורע יִשְפנ ףילַא יפ |
 יהי לצְּב הָדְמַה ישפנ לס

 : ףוס ור ָּכ תעְָל
 הָמּוה . ֶבְכִּב ירד יִדְמ

 : ףיָרוד ֶא יִּבִל
 . תודָבְכִנ ףּב רָבדָא ןִּכ לע ל

 ג תודידי יִרישּב דָּבְכָא משו
 .ףיִתיִאְר אלו ףֶדובְכ הָרפֶַא 'ח

 י ףיִתְעְרְי אלו ףָּנכָא פרש
 י ףיִלָבְע רוסְּב ףיִאיִּבנ בפ

 : ףוה רּובְּכ רַדָה ָתיִמ
 ףקתְל ונכ .ףקְרּכְּ לדג 7
 | יל
 י ףשל יִפְּכ אלו ףתוא ומדד

 : ףישָעּפ יפל ףוושינ
 נה .תונויו בורָּב ףּולישְמָה 7

 : תונוימּד לָבְּב דָחֶא
 רעָּו .תּורָתַבּו הָנקו ףְב וחי "
 : תּורָחְש) הָביִשָּב ףשאר\

 דובכה ריש
 וידָי תּומָחְלִָמ שיִאְּכ .בָרק
 : :בֶר ול

 .ושארְּב הָעּושי עַבוְּב שַבֶח 'ל
 :ושדק עורזו וניִמְי ול הָעישוה

 .אָלְמְנ ושאר תורוא יִלָלַט 'ח
 :הָלָיַל יפי ויִתוצְק

 אּוהו . יב ץֶפָה יּכ יִּב רַאָפִתִי 'ק
 = וָבָצ תֶרָטָעַל יל הָיְִי

 : שאר תּומּד זָּפ רוהַט םֶתָּכ 'ח
 :ושדק םש רובָּכ חַצֶמ לעקחו

 .הָרְָּפַת יִבַצ .רּובְכ חל ל
 :הָרָמָע הָרְטע דל ּותּפָא

 ,תורָחַב יִמיִבְּכושאר תּופְלְחִמ 'ח
 : תורוחש םיִלַתְּת ויַתוצְק

 הָלָעַי ְרָאּפַיִבָצקֶרֶצַה הו 'ק
 : נתָחְמַָש שאר לַע אָּנ

 נצ תֶרְָעּרְיְביַהְּת ותל
 "= : תֶרָאְּפְתיִבָצ הָכּולְמ

 .ְָנע תֶרטִע אש םיסומע 'ק
 : םֶדְבּכ ויָָעָב ורק רָשַאְמ

 בורקו .יָלָע יִרָאְפּויִלָע ורָאָפ יח | םיּב תּורְהְּו ןיּד םּויִב הָנָז"
 כ יִּכ רוהַהְו חצנהו תֶבְפִַּהְו הָרּבְגַהְו הָלְדִנַה יי
 והלה לָּכ עימשי יי תורובָּג ללמְנ ימ :שארל לכל

 ו ו =---

 רומזמ . י'ק :

 תבש יאצומל

 הָכָלְממַה יי ףָליץְרְָבּו םִמְשּב ל

 בי

 :ויֶלַא יִאְְְּב ילא
 הָרּופ.םּודָא ושּובְלְל ּודָאְו חצ 'ק

 : םּודֶאַמ ואּובָּב וכְרָדְּב
 .דָעְל .הֶאְַה ןִלְפְת רש
 ונע גנן תנומְּ

 .רָאָפ םיִָנַע ומַעְב הָצר ל
 :רָאָּפְתַהְל םֶּב תולְהִּת בש

 .שארמ אָרוק תָמָא רָבָד שאר 'ח
 : שורד ףָשְרּוד םע רּודָו רוד

 .ףִיְלָע אָנ ירש ןומָה תיש ל |
 : ףִָלַא ברְקִת יִתְִָּו

 .ֶרְמִע ףָשארָל יָת ִתְלֶַּת יח
 : תָרטק ות יִתְפָּ

 י עב שָר תָריש קית ק
 :ףָּפְרִק לע רשוי ריש

 .ריּבָשַמ שארֶל הֶלָעַת יִתְכְרּב 'ח
 : ריִּבַּכ קיּצ דילומג לָלוחְמ

 . שאר יִל .ענָענ יִתְכְרְבּו ?
 :שאר םיִמָשְבַּכ ףָל חק ּהָתוא
 יִכ < יחיש אָנ .בָר
 : לא גורע יש

 אשנתמהו
 . םלוע ןודא . י'ק . תבשה םויל ריש

 ץֶרֶאָ יִנָשַמּו םֶימְשַה לַטֶמ םיִהלאָה ל ןת
 ווחתשיו םיִמַע ףוְדְבַעְ : שוריתו ןָנָד ברו
 ִנָב ףָל ּווְחְשיְו ףחאְל ריִבָנ הָָה םיִָאל 5
 רבי יבש לאו י ורב ירו רּורא ירא
 הל ןמִ : םיִפע להקל תיקו ףפר ףרפינ ףז
 תַא ףְּתְשרֶל ךִתא ףטרולו ףָל םהררא תר ז
 לֶאְמ : םֶהְרְבַאְל םיהלא ןתָנ רשא ףיִרמ ץ

 לָעַמ םִמש תכְרַכ כרבי ידש תאו הרוע
 : סרו םִיִדָש תכרַב תַחָּפ תַצָּבִר םּוהָּת תכ']
 תַעָבּג תַוָאִּת דע ירוה תַכְרַּב לַעּורְבנ ףיִבָא תכ'

 : ָחָא ריִָנ דקְדְלּו ףסוי שארל ,ןָהִת
 יִרְפּ ףְְטְב .יִרָפ ךרבו ףבְרחְו כי ב

 פל רגש .ףרקצמ ףשריתו ף
 היָקבָאל עָּבָשַנ שא הָמָרַאָה לע ףנאצ תרז
 ב הָיָה אל םימטה לָכִמ הית ּךורָּב :ךָל ת
 ולח לָּכ פס די ריסהו י ףְְָָבבּו הר ל

 םֶמיִשָי אל ָתְעְְי שא םיִצָרְה םֶיבְצִמ יוד
 : יאש לֶכב נח

 םיִרְנה תֶא בי ְר למ יתא לאה ףאְלמה
 םֶהָרְבַא יתובא םֶשָו יִמָש סֶמָב אַ

 םכיִהלֶא יי + ץֶרָָח ברב .ברֶל ו קחְצ
 : ברל םִיִמָשַה יִבְכוכְּכ םּויַה סֶכְּנהְו םָכְתֶא הָּבְרִה

 םיִמָעַּפ ףלֶא סֶכּכ סֶכיִלָע ףסי םֶכַתובַא יִלֶא
 + םֶכָל רֶּבִּד רֶשֶאַּכ םֶכְתֶא רבי

 ףורָּב : הָרָשַּב הָּתַא ָךורָבּו ריִעָּב הָּפַא ךּורָּב
 ךוְּב : תאַצְּב הָתַא ורבו ףאבְּב הָתַא

 ֶתְמְַא יִרְפו ףנטְב יִרְפ ָּךוְּב * ףּמְראְִמּו ףֶאְ
 חלָשַמ לבו ףְָסֶאּב הָכְרּבַה תֶא ףִמא יי וצ : ףנאצ תורְמשעו ףפְלַא רגש ףָהְמְְב יִרפ
 חתְפי :ּךָל ןתג יהא ג רשא ץֶרָּב ףכרבו ד
 רַטְמ תַהָל םמָשַה תֶא בוטה ּורָצּוא תֶא ָי יי
 כרב ףיתלָא יי יּפ : הְָלִח אל הּתַאְו םיִבַר םיוג תלו רי השעמ לָּכ תא רב וכ ףצְרא
 : ולמי אל ףבּו םיבר םּוְּב תְלשָמּו טבעה אל הַָאְו םיִבַר םווג כה ל רָבִד רָשֶּ
 רע ג ייּב עשונ םַע ףמְכ ימ לֶאְרְַ ירא

 'א (תבשל תולפת)
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 ושתְכיו ףתואג בֶרְח ראו
 : ךרֶרִת ומיִהּמְּב

 יִלֶא הָבּש ףותאט טח ןָנָעָבְ יעָשּפ בעָכ יתיחמ
 ועירה יי הָשָע יִּכ םיִמָש ּונְר תל יב

 יב וב ץע לכ רע הָנְר םיִרָה וחְצּפ ץֶרָא תויתחה
 תואָבצ יי ונלָאנ רָאָפָת לֶאְרְשיִבּ בקש יי לא

 : לֶאְרְעִי שוחק ומש
 אלו ּושַבַת אל םימלוע תעּושת ייִּב עשונ לָאְרְשי

 ןכָא םֶהְלַכַאְ :רַע ימְלוע דַע ומלכת ="
 הע רָשַא םֶכיִהלַא יי םש תֶא םֶת הללהו עובש
 םֶּתַַי : םֶלועל יִמִע ושבו אל לם 6
 דו ןִאְ סבי ולא יי יִנָא "נא לֶאְרְשי ברב "ִּ
 ןויצ ואבו ןּובשי יי ד דַפּ) םלועלי ימננ ושבו אלו
 וגישיה חַמְשְ ןושש םשאר לעסֶלוע תח ו הנר
 םלט שבו ואצת הָחְמ שב יִכ ג (הָחַנַאו ןוגי וס
 לכ הגר םֶכיִנ פל ּוחְצַפ תועְבָּגַחְ 0% רש
 הַטְבָא יִתָעּושי -לֶא הָנַה :ףכ ּואָחְמִי הָרשַח יִצע
 : הָעּושיל ולי יִהָ וו הי תַָרָמַו יזע יִּכ ד דחפֶא אלו
 םֶתְרַמַאְ : הָעּושיַה "ניגנממ ןששּב םִימ םָתְבאָש
 םיִמַעַב ועיִּוה ומָשָב ּואְרְק יי ייל ודוה אּוהַה םיּ
 וג יִּ יי רמז : ומש בנש יִכ ּוריִבְוה ויָתוליִלַט
 תבשוי יּנ ירו יִלָהצ :ץֶרָאָה 'לָכָב תאו ות ודומ הָשָע
 םויּב רַמָאְְ לֶאְרְשִי שודק ָךְּבְרְקּב לוד יב ןּיַ
 וניוק יי יה וננישויו | ולּוניוק הז וניהל הָגַה אוהַה

 ג ותַע ושיַּב הָהמְשִנְ .הָליג ָנ ול
 תַנמָא הָיְְ / 0 רוב "הָבלִנ "ובל בקע תב

 יו תאר "העד תַמָכַח תועושי ןסה יִתְע
 :ומִע ויו לבש ויִבְרּ ו לָכְל דוד יִהָ : ורָצוא איה
 גיִדָמִע "ויה 'םיִבְָ יב יל בֶרְקַמ רשפנ םו לָעּב הָדָפ
 הָשְע רָשָא תּומי תני לאש לֶא םַעָה רמי
 םִא : יח  .הָליִלָח לרב תאזה ז הָלורנְַ הָע יושוה
 הָשִע "הלא םַע יִּ הָצְרַא יש אר תַרָטַשמ לופו
 . יודפת אלו ןַתְנּוי "תֶא םֶעָה ופי הזה סה
 םעאר -לַע םֶלּוע תַהְמֶשְ הנר ןויַצ ּואָבּ ןובושי
 ודפְסמ קְכַּפִה :הָחְנאוְוג וסנ ןוגישי המ שו ןושש
 הָבָא : אלו : הֶתמְש נראו יקש הפ יל לוחמל

 7 = תבש יאצומל
 חמש א ףיִחלֶא ייףבחו יִּכְְכְרְבִל הָלָלְהה תֶא | לע הָּפַאְו ל ףיכיא

 יִתְכַפַהְו "וחי .םינק םיִרּוַבו לּותַמְּב הָלּותְּב
 [ םנּוגִמ םיִּפִתַמְשו םיִּתְמַחנְ ןוששל םֶלָבָא |
 בורקלו קוחְרל םולש םּולָש םָיִתְפְש בִיִנ 'ארוב

 ישָמִע תא השבל חור ויתאָפְרּו "0 רַמָא
 | םולש ישי ב "ָהְמַעְ רו ףל םיִשילָשַה שאר
 לכ יהא הרוע יּכ ףרוועל םולשו ףל םולש
 יהל הּכ סֶּחְרַמִאַו + דּודְגה יִשאָרְּב םנתַ דיִָּ
 :םולע ל רָשֶא לכו םולש תי םולש הָּתַאְ

 : םולָשב מט תֶא רבי י יי ה ומעל וע
 תל אצומ הָּתַאָש םיקמ ללָכָב נחי יִּבַר רַמָא

 אצומ הָחֶא םָש אוה ורב שודקה לש
 .םיִאיבְגְּב יונש ן הרב בּותּכ הו רֶבּד. ותונתונע

 . | " םָבּותַפַּב שלש
 ניִהַלֶאָה יִהְלֶא אּוה םֶכיִלַא י יי יִּכ הָרּב בּותַּכ

 רונה רוִּגַה לּודְגה לֶאָה םִנַאַה יא
 ורְתַּב ביתכּו:רמש חקי אלו םיִנָפ אָשְי "אל רָשֶא
 חל ול תֶתָל רג בתאו הִָמְלַאְ םּותָי טפשמ השע
 ה רַמָא הב יִּ ביִתְבּד  םִפיִבְַב יּונָש + הֶלַמְְ
 ָכָשָא שוקו םורָמ ומש שודקו דע "מש אָשנ
 וויחהלו םיִלָפַש חור ר תויַחהְל חּוְר לַפְשּו אָבִּ תֶאְ
 ריש ביִתְכּ םיִבּותְכְב שלשָמ + םיִאָּכְדנ בל
 בש הָּיַב תוובָרְעְּב בכל ולס ' ומש ּורמז םיקלאל
 ד םיִמּותָ יבָא ּהָרְתַּ ביתכו ונפל ּוזלעְו
 ומט וניִחְלֶא יי יִהָי:ושדק ןועְמְּב םיִהלֶא תָפַמְלַא
 ּונָשְט לֶאְו ונבזע לַא ּוניִתבַא םַע הָיָה רָשָאַּ
 םויה סֶבָלִּב םייח םכיהלא ייּב םיקבדה םֶּתַאְו
 ָךָּבִַמ םש היִתְבְרַה לב םחנ ןויצ י* םחנ יִּכ
 1 אָצַמִי ה הָחְמְשְו ןשֶש ,י יי ןנְ ּהָתְבְרְ ןרָעּ
 ב זקרצ וטל ץֶפָח י ל: הרמז לקו הדו

 : ריּדָאָיְ הָרה
 ויכְרַרּב ףלּוהַה ,יי אְַיֶּ יִרָשָא תּולַעָמַה רוש

 ל "בּוטו ףירשא לכאת יִּכ כ עי
 יִתָשַּ יב ּךָקיב יתר הירפ ב ָהְתְשא
 בָג ךְרְבָי ןכ יִכ הנה : לשל ביִבָס םיִי
 כ םלָשור בּוטָּב הָאְר ויִצכ יי יףְכְרְבַי י יי אר

 לָאְרְשי לע םולָש הנבל םיִנב "הֶאְרו < ףייח יִמָי | ףל > היא ּךַהו םעְּב לא משל ףיקלא יי יי

 ו וו ו
 +  'א (תבעל תולפת)
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 בס םישדח ישארו תודלומה חול
 ג'נרת דע חימרח תנשמ

 ו 5 ב | | (ג'חנ) ח'מרת . 55 ₪ | ת|5|5 |פ
 נב( 107 רקובב 'א םוי ירשת || גב | 7 | 10 | 47 | תוצח םדוק ק"שומ ליל ירשת
 דג|12|11 41| | תוצח םדוק 'ג ליל ןוושה || דג| 8| 11| 1 רקובב 'ב םוי ןוושח :
 ה|12 13,28| | תוצח םדוק 'ד טו וילסכ | ה| 9 5 ברעב 'ד ליל וילסכ
 ו| 14|1| 9|  תוצח רחא 'ו ליל תבט | ו| 9 9 רקובב 'ה םוי תבט
 15 | 58 | . תוצח רחא ק"ש סוי טבש || | 10| 14| 43 | תוצח םדוק ק"ש ליל טבש
 16 37 | .תוצח רחא 'ב ליל 'א רדא ||בא | 11| 15| 27 | | תוצח םדוק 'א םוי ררא

 17! 91| | תוצח רחא 'ג םוי 'ב רדא || ג| 12 16| 11| | תוצח םדוק 'ג ליל ןפינ

 וה| 10% 42!9| | תוצח .םדוק 'ה ליל תבט || ה | 2 רקובב 'ד םוי טבש |
 16 | הלילה תלחת 'ו ליל 'א רדא \

1 
1 
2 
 דג | 8

 ה| 4|--| 6| | תוצח רחא 'ה ליל ןסינ [|הד| 12| 17| 55| | תוצח םדוק 'ד םוי = רייא
 ח| 4| 0 תוצח רחא 'ו םוי רייא || \| 1|---| 40| תוצה רחא ש"ע 'ו ליל | ןויס
 א| 5| 4 רקובב 'א םוי ןויס | אז| 2| 1[ 24| תוצח רחא ק"ש םוי זומת
 גב | 6| 3 | 18 | םויה תוצח רחא 'ב וי ומת || ב| 3| 2| 8 תוצח רחא 'ב ליל בא
 ד| 7| 4| 2 רקובב 'ד םוי = בא ||דג| /3| 3| 52| | תוצה רחא ''ג םוי לולא |

 וה| 7| 6 ברעב 'ה םוי .לולא
 | (ג'שה) ט"מרת |
 (ג'שז) .ב"נרת ּ
 וה 4| 36 |  תוצח רחא 'ה ליל ירשה
 א| 8| 0 רקובב ק"ש םוי ירשת || זו 5 | 20 | תוצח רחא ש''ע 'ו םוי ןוושח
 בא| 9| 14|7| | תוצח םדוק 'ב ליל ןוושח ||בא 6| 4| רחשה םדוק 'א ליל וילסכ
 0 דג| 9| 8 רקובב 'ג םוי וילסכ 48|7| | תוצח רחא 'ב םוי תבט
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 צ., 4

 6 65 00 -נ שנ ₪ שז =

 זז 86 תוצח םדוק 'ו םוי טבש || זו ּ

 בא | 12| 11! 10 | תוצח םדוק ק"ש יאצומ רדא [| בא .10|-- רקובב ק''ש םוי 'ב רדא |
 ג|19| 12! 54| | תוצח םדוק 'ב םוי ןסינ || ג| 44|9/11| הלילה תלחת 'ב ליל ןסינ
 הד| 38|13|1| | תוצח רחא 'ד ליל רייא |הד| 10 8 רקובב 'ג .םוי ךייא |
 29|14|9| | תוצח רחא 'ה םוי ןויס | ו| 11 2 תוצח םדוק 'ה ליל ןויפ
 15|9| 6| תוצח רחא ק"ש ליל זומת || אז | 11! 14| 56 | םויה תוצה סרוק 'ו םוי זומת|
 ב| 50|16|38| | תוצח רחא 'א םוי בא | ב|12 40|15| |תוצח םדוק ק"שצומ כא,

 34|17| | תוצח רחא ''ג ליל לולא || דג| 1 4 תוצח רחא 'ב םוי לולא | 4

 (ו'כה) נ"נרת (ז"כה) נ"רת

 וה| 5|--| 19| | תוצח רחא 'ד םוי ירשת || וה| 17(2| 8 תוצח רחא 'ד ליל ירשח
 ז| 6| 1| 3 רקובב ש"ע םוי ןוושה || זו| 2/--| 8 תוצח רחא 'ה םוי ןוושח
 א|(7| 7 ברעב ק"שצומ וילסכ || א 3| 1| 27 | | תוצח רחא ק"ש ליל וילסכ
 גב |[ 75 1 רקובב 'ב םוי תכט || גב 4| 1 תוצח רחא 'א םוי  תבט
 ד| 8| 5 ברעב 'ד ליל טבש || ר 5 3| 5|  תוצח רחא 'ג ליל טבש
 וה| 8| 9 רקובב 'ה םוי  רדא || וה 5| +9 תוצח רחא 'ד םוי  רדא

 ז| 48|6[9 | הלילה תלחת ק"ש ליל ןסינ || ז 6| 5| 8 רקובב 'ו םוי  ןסיג
 בא|10| 27[7 | | תוצח םדוק 'א םוי רייא (בא| 7| 7 ברעב ק"ש םוי רייא

 ג|11| 11|8| | תוצח םדְש 'ג ליל ןויפ | ג| 8| ד| 1 רקובב 'ב םוי  ןויפ,
 הד|11| 9| 58| | תוצח םדוק 'ד םוי זומת | הד| 8| 5 ברעב 'ג םוי זומת[
 ו ו ו9 תוצח םדוק 'ו:ליל בא 9 |09 רקובב 'ה םוי = בא
 א| 231|11|1  תוצח רהא ק"ש םוי לולא 4 אז| 10% 10| 13| | תוצח םדוק קש ליל לולא

 . ויסכ 'ס ק"שלומ ב"נרת . קנט "כד '6 'ג סזי) רו5 ט"מרת
 . זינסכ כיכ יס .סוי) 75 א'נרה הלאשה . ויגסכ שי 'כ סוי) כו6 ח"טרת הלאשה /

 . וינסכ ץע קישומ | ג'נרת | .ולסכ 5" 'ד סמ כמ "עזרת =
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